ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедра «Менеджменту організацій» –
створена у 2002 році як випускова кафедра.
Основна мета: підготовка фахівців за напрямом
6.030601
«Менеджмент»
освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» та за
спеціальністю
7.03060101
«Менеджмент
організацій
і
адміністрування»
освітньокваліфікаційного
рівня
«Спеціаліст»
за
спеціалізаціями:
«Менеджмент
організації
інвестиційної діяльності» та «Менеджмент
економічної безпеки».
З 2016 року кафедра готує бакалаврів у
галузі
знань
07
«Управління
та
адміністрування»
за
спеціальністю
073 «Менеджмент» та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» за двома
спеціалізаціями: «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека».
Першим завідувачем кафедри був Кубліков В.К., тоді ще к.е.н., доцент. З
грудня 2007 року і в теперішній час кафедрою завідує кандидат економічних
наук, доцент Красностанова Наталія Едуардівна, - автор понад 60 наукових і
навчально-методичних робіт. Автор інфраструктурного інвестиційного
проекту за проектом «Регіональне врядування та розвиток». Напрям її
наукових і професійних інтересів: стратегія інвестиційно-інноваційного
розвитку суб’єктів управління; оцінка інвестиційної привабливості регіонів;
управління персоналом організації, бізнес-планування та консалтинг.
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СКЛАД КАФЕДРИ НА ДІЙСНИЙ ЧАС
На кафедрі працює 10 штатних викладачів, з яких є 2 професори – Яроміч
Світлана Анатоліївна та Паламарчук Володимир Іванович, 6 доцентів та 8
кандидатів наук:
- Красностанова Наталія Едуардівна ‒ к.е.н., доцент, завідувач кафедри;
- Яроміч Світлана Анатоліївна – к.е.н., професор, професор кафедри;
- Паламарчук Володимир Іванович – к.військ.н., доцент, професор кафедри;
- Акименко Наталія Валентинівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
- Воловник Валентина Євгенівна – к.педаг.н., доцент, доцент кафедри;
- Величко Тетяна Григорівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
- Майданюк Сергій Ігорович – к.е.н., доцент кафедри;
- Бутенко Тетяна Василівна – к.е.н., доцент кафедри;
- Савенкова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри;
- Томашевська Марина Вячеславівна – старший викладач кафедри.
Також на кафедрі працюють 2 сумісники.
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Викладачі кафедри менеджменту організацій очима студентів

Основні результати в організації навчального процесу
Забезпечують навчання на кафедрі науково-педагогічні працівники
інституту, серед яких 83% професорів, докторів наук, доцентів та кандидатів
наук.
Навчальна програма підготовки бакалаврів у галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» розрахована на 4річний термін навчання за денною та 5-річний – за заочною формами навчання.
Навчальна програма підготовки магістрів за спеціальністю 073
«Менеджмент» проходить за двома спеціалізаціями: «Бізнес-адміністрування»
та «Економічна безпека» (розрахована на 1,5-річний термін навчання за денною
та заочною формами навчання).
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При проведенні занять
викладачами
кафедри
використовуються новітні
технології – мультимедійна
техніка.
Інститут з 2008 року
співпрацює із Університетом
технологій, підприємництва
та дизайну м. Вісмар (Угоду
про
співробітництво
між
ОРІДУ
НАДУ
при
Президентові
України
та
німецьким
навчальним
закладом підписано 31.10.2008 р.). Було досягнуто домовленості про
проходження семестрового навчання на базі німецького навчального закладу
студентів факультету менеджменту в період з березня по серпень. І
починаючи з 2010 року наші студенти кожного року проходять там навчання. В
2010 році навчання пройшли – Нагорна Ганна та Щербакова Марія, студентки 5
курсу. В 2011 р. – Непомнюща Вікторія, Шинко Дар’я, Златіна Катерина та
Іванько Ярослава, студентки 2 курсу. В 2012 р. – Добровольська Лоліта,
Матюшенко Євген та Димитрова Лариса, студенти 3 курсу. В 2015 р.
семестрове навчання пройшла студентка 3 курсу напряму «Менеджмент» Демір
Дар’я.

Що? Де? Коли?
З 2012 року на кафедрі менеджменту
організацій
проводиться
щорічна
інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»,
організована викладачами кафедри. Дана
гра наочно показує рівень знань студентів,
які вони отримують за дисциплінами, що
вивчають. В грі охоче приймають участь
студенти всіх курсів і навіть майбутні
абітурієнти.

Основні наукові досягнення. Науково-комунікативні заходи.
Викладачі та аспіранти кафедри приймали та приймають участь у
виконанні науково-дослідних робіт за темами:
1. «Розробка теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного
та науково-методичного забезпечення діяльності органів регіонального
(територіального) управління».
2. «Механізм інноваційного розвитку на регіональному рівні».
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3. «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку механізму
стратегічного управління: регіонально-трансформаційні питання соціальноекономічного напряму».
4. «Розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на
засадах демократичного врядування».
5. «Розробка концептуальних засад реформування системи регіонального
управління».

Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція
Щорічно в ОРІДУ
НАДУ
при
Президентові
України
відбувається
Всеукраїнська
науково-практична
конференція за міжнародною участю
«Актуальні проблеми та перспективи
розвитку
публічного
управління».
25 жовтня 2013 року вперше розпочала
роботу
секція
№10
«Інструменти
менеджменту в системі публічного
управління»
кафедри
менеджменту
організацій. В роботі даної секції
приймають участь як представники
ОРІДУ (викладачі кафедри), так і представники з інших ВНЗ України.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
З 2000 року в квітні місяці
кафедрою менеджменту організацій
ОРІДУ проводиться Всеукраїнська
студентська
науково-практична
конференція
за
участю
міжнародних
спеціалістів
«Сучасний
менеджмент:
моделі
стратегії, технології», в якій
приймають
участь
студенти,
аспіранти,
слухачі
із
всіх
регіональних
інститутів
державного управління, а також
інших ВНЗ міста Одеси, України та
ближнього зарубіжжя (Молдови,
Білорусії, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччини). За результатами конференції всі
учасники нагороджуються подяками та дипломами. В 2017 році відбулася XVІІІ
конференція.
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Науково-дослідна робота студентів
Із
2010
року
на
кафедрі
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ
при Президентові України діє семінар
«Науково-дослідна робота студентів».
Студентам
надається
можливість
проявити свої здібності, навики та
уміння в дослідницькій та науковій
роботі. До кожного студента викладачі
проявляють індивідуальний підхід згідно
за інтересами та майбутнім баченням
професії. За результатами конкурсу між
студентськими роботами та рішення конкурсної комісії Інституту, роботи
переможці представляються для участі у ІІ етапі Всеукраїнських науководослідних робіт студентів. Серед студентів, які приймами активну участь та
одержали нагороди слід відмітити: Добровольську К.В, Тиховського О.С.,
Ткаченко Я.Ю.
Студенти спеціальності менеджменту організацій постійно приймають
участь в наукових конференціях інших ВНЗ України, країн СНД та Європейського
Союзу.

Щорічна Всеукраїнська студентська олімпіада
Щорічно відповідно до наказу
МОНмолодьспорту
«Про
проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади»
на кафедрі менеджменту організацій
поводиться
І
етап
Всеукраїнської
студентської
олімпіади,
в
якому
приймають участь студенти 2-5 курсів
денної форми навчання з напряму
підготовки
0306
«Менеджмент
і
адміністрування». Переможці першого
етапу рекомендуються та мають змогу
прийняти участь у другому етапі Олімпіади з таких дисциплін, як:
«Інвестування»,
«Економіка
підприємства»,
«Фінансовий
менеджмент»,
«Маркетинг», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій». Студентам
дається можливість прийняти участь в Олімпіадах, які відбуваються в
провідних ВНЗ Києва, Донецька, Харкова, Полтави та ін. Серед студентів, які
приймали участь в ІІ етапах Олімпіади та гідно представляли наш інститут
слід відмітити: Ткаченко Я.Ю., Якименко А.В., Храбана С.В., Катюху О.І.
Номінації, за якими студенти ОРІДУ отримали нагороди:
- «За знання методів фінансового менеджменту»: Якименко Юлія (2014 р.);
- «Менеджер-координатор»: Лиса Ганна, Гончарова Вікторія (2017 р.).
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Школа майбутнього менеджера
За ініціативою викладачів кафедри менеджменту організацій в листопаді
2014 року в ОРІДУ НАДУ при Президентові України розпочала свою роботу
«Школа майбутнього менеджера» розрахована на учнів 9-11 класів
загальноосвітніх шкіл. Метою створення цієї школи є ознайомлення
потенційних вступників зі спеціальністю «Менеджмент і адміністрування».
Заняття проходять з жовтня по квітень по суботах. У проведенні занять
приймають участь як викладачі кафедри менеджменту організацій, так і
викладачі інших кафедр інституту. Заняття проходять у формі case-study,
тренінгів, майстер-класів, ділових ігр та «мозгових штурмів». Щорічно
випускники школи стають студентами ОРІДУ.

Підготовка аспіратів та докторантів.
Протягом існування кафедри були підготовлені кандидати наук: кандидат
технічних наук Логвиненко В.В., кандидат економічних наук Рябцун С.В.,
кандидат наук з державного управління Мельниченко О.С. Тематика
дисертаційних робіт актуальна і вiдповiдає профілю кафедри.
Зростання
науково-педагогічної
кваліфікації
кадрового
складу
забезпечується наявністю на кафедрі аспiрантiв – Буряченко О.Є.
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Школа викладацької майстерності
Кожного року молоді спеціалісти
кафедри менеджменту організацій
приймають участь в роботі школи
викладацької майстерності «Сучасні
методики
викладання
та
використання
їх
у
навчальному
процесі». Основною метою Школи
являється
використання
найсучасніших методик викладання та
реагування на актуальні проблеми та
недоліки
в
процесі
педагогічної
діяльності. Серед викладачів, які
прийняли участь в роботі школи від кафедри менеджменту організацій: ст.
викл. Савенкова С.В., к.держ.упр., доц. Мельниченко О.С., к.е.н, доц. Величко Т.Г.,
к.ф.-м.н. Пекарєв Е.Л., к.е.н., ст.викл. Кічкіна Т.О., ст.викл. Горголюк Я.Ю, к.е.н.,
ст. викл. Бутенко Т.В.

Співпраця з органами влади (бізнес структурами).
Підготовка
бакалаврів
та
магістрів
за
спеціальністю
073 «Менеджмент» передбачає
практику на підприємствах
різних форм власності.
База практик охоплює
широкий
діапазон
підприємств
всіх
форм
власності
та
державних
установ, серед яких: Одеська
облдержадміністрація,
Одеська облрада, Одеський
морський торговельний порт,
Головне
управління
фінансової статистики України в Одеській області, ПАТ «Виробниче об’єднання
Стальканат-Силур», ПАТ «АКБ Південний», ПАТ «МАРФІН банк», ПАТ «Альфа
банк» та інші.
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Робота в складі громадських груп, громадських колегій, науковоекспертних рад з метою напрацювання пропозицій щодо вдосконалення
окремих аспектів державної кадрової політики.
До складу науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
входять два співробітники кафедри менеджменту організацій: к.військ.н., проф.
Паламарчук В.І. та к.е.н., доц. Красностанова Н.Е. До складу науково-експертної
ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України входить к.е.н., доц. Красностанова
Н.Е.

P.S.
Культурне життя
Щорічно кафедрою менеджменту
організацій
проводяться
святкові
заходи,
які
присвячені
випуску
спеціалістів та бакалаврів факультету
менеджменту денної та заочної форм
навчання,
дню
факультету
менеджменту,
святкування
Дня
захисника України, міжнародного дня
жінок,
Дня
перемоги
у
Великій
Вітчизняній війні та інші, в організації
яких активну участь приймають як
викладачі кафедри так і студенти факультету менеджменту. В 2012 році
пройшов урочистий концерт з нагоди святкування 10-ти річчя кафедри
менеджменту організацій.
На кожному заході представляються цікава концертна програма,
привітання від почесних гостей, відеоролики зі студентського життя.
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