ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

П

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ерший набір студентів за спеціаль«Бізнес-адміністрування») та «Підприємниністю «Менеджмент зовнішньо
цтво, торгівля та біржова діяльність» (освітня
економічної
діяльності»
було
програма «Підприємництво та комерційна
здійснено в 1993 р. на факультеті іноземної
логістика»).
філології Запорізького державного універНа факультеті працює аспірантура з підситету. В 1995 р., згідно з наказом ректора
готовкою докторів філософії за такими спевід 6 квітня 1995 р. № 67, створено факульціальностями: «Менеджмент», «Управління
тет менеджменту. Цього ж року на факультеті
проектами», «Публічне управління та адзапочатковано підготовку за спеціальністю
міністрування», «Економіка та управління
«Менеджмент організацій».
підприємствами».
У 1996 р. було відкрито кафедру теоСпеціальності факультету мають високий
рії та практики менеджменту (з 2013 р. — капопит.
Сьогодні на факультеті навчаються поШАВКУН
федра бізнес-адміністрування і менеджменту
над
600
студентів, більшість з яких — на денІрина Григорівна
ному відділенні.
зовнішньоекономічної діяльності) та кафед
Декан факультету,
У складі факультету функціонують три кару ділової іноземної мови (з 2009 р. — кафед
доктор
федри: кафедра бізнес-адміністрування і мера ділової комунікації). У 2003 р. почала свою
філософських наук,
неджменту зовнішньоекономічної діяльності;
роботу кафедра галузевого менеджменту
професор
кафедра підприємництва, менеджменту орга(з 2005 р. — кафедра менеджменту органінізацій та логістики; кафедра ділової комунізацій та логістики, з 2016 р. — кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики). кації (перші дві — випускові).
На кафедрі бізнес-адміністрування і менеджменту
В 1997 р. на факультеті менеджменту запроваджена за
очна форма навчання та екстернатура. У 2005 р. ініційо- зовнішньоекономічної діяльності працюють дев’ять вивано підготовку фахівців за спеціальністю «Логістика», кладачів, з них два доктори наук, професори, сім кандиу 2012 р. — за спеціальністю «Бізнес-адміністрування», датів наук, доцентів. Завідувач кафедри — д-р наук з держ.
а в 2016 р. — за спеціальністю «Підприємництво, торгівля упр., доц. Д. Т. Бікулов.
та біржова діяльність».
Кафедру підприємництва, менеджменту організацій
Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здій- та логістики очолює д-р екон. наук, доц. Л. М. Бухаріна. На
снюється за спеціальностями «Менеджмент» (освітні кафедрі працюють вісім викладачів, з них четверо доктопрограми «Менеджмент зовнішньоекономічної ді- рів наук, професорів і четверо кандидатів наук, доцентів.
яльності», «Менеджмент організацій», «Логістика»,
На кафедрі ділової комунікації працюють 12 викладачів, з них один доктор наук,
професор, вісім кандидатів
наук, доцентів. Завідувач кафедри — канд. філол. наук,
доц. Я. С. Дибчинська.
Деканом факультету менеджменту з перших днів його існування дотепер є д-р філос. наук,
проф. І. Г. Шавкун. Під її керівництвом виконується активна
робота щодо забезпечення освітнього процесу власними навчальними та навчально-методичними
доробками. Викладачі факультету
є авторами або співавторами таких підручників і навчальних посібників: «Інформаційні системи
в менеджменті», «Основи менеджменту», «Теоретичні основи маркетингу», «Менеджмент персоналу»,
«Basic skills in writing. Critical ReaКолектив деканату. Зліва направо: заст. декана з навч. роб., доц. Я. С. Дибчинська,
заст. декана з вих. роб., доц. А. О. Кургузов, декан, проф. І. Г. Шавкун
soning Enhancement», «Основи
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бізнесу», «Стратегічне планування
та управління», «Операційний менеджмент у виробництві та сфері
послуг», «Основи логістичного
консультування»,
«Міжнародні
транспортні перевезення», «Фінансовий менеджмент», «Основи
підприємницької
діяльності»,
«Міжнародні транспортні перевезення», «Транснаціональні корпорації»,
«Самоменеджмент»,
«Менеджмент міжнародної конкурентоспроможності», «Етика бізнесу», «Організаційна поведінка»,
«Сучасні проблеми ділових комунікацій у менеджменті», «Business
English».
Напрями наукової роботи
на факультеті відображають
сферу дослідницьких інтересів
Колектив кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності. Зліва направо: перший ряд: доц. Т. Г. Бурма, проф. С. М. Григор’єв,
кафедр. Викладачі здійснюють
доц. Є. В. Маказан, доц. О. М. Олійник; другий ряд: доц. К. В. Сухарева,
дослідження за комплексною темадоц. А. С. Чкан, доц. Н. М. Коваленко, зав. каф., проф. Д. Т. Бікулов,
тикою «Модернізація інфраструкдоц. О. О. Головань, доц. С. В. Маркова
тури підприємництва України»
та за такими темами: «Пошук і дослідження організаційно- «Наукові засади цілепокладання соціально-економічного
економічних діагностичних ознак в управлінні багатофак- розвитку регіонів України», «Розвиток інституціональторними виробничими та сервісними системами на основі ної інфраструктури підприємництва регіону в процесі єврологістики», «Менеджмент у сферах виробництва та на- пейської інтеграції», «Логістично-адаптивне та правове
дання послуг», «Сучасні напрями розвитку менеджменту управління соціально-економічними процесами», «Логісзовнішньоекономічної діяльності в Україні», «Механізми тика: генезис, гносеологія, адаптація», «Логістично-адапуправління ощадно-інвестиційною сферою національного тивне управління релевантними соціально-економічними
господарства», «Розробка процесоорієнтованих проектних процесами», «Публічне управління та адміністрування в умомоделей публічного менеджменту на основі кооперації осно- вах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний
вних стейкхолдерів — державних установ, підприємниць- досвід», «Ресурсне забезпечення розвитку місцевих громад:
ких структур та громадських об’єднань», «Проблеми ділової теорія та практика», «Формування бізнес-середовища як
комунікації в сучасному менеджменті».
умови ефективного господарювання», «Управління виробНауковці факультету самостійно або у співавторстві на- ничим та інфраструктурним розвитком економічного пописали такі наукові монографії: «Філософія менеджменту», тенціалу України».

Форум «Менеджмент: від теорії до практики»,
4 березня 2016 р.
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Колектив кафедри ділової комунікації. Зліва направо: перший ряд: доц. Н. Г. Наумова, проф. І. Г. Шавкун,
викл. Л. В. Хом’як, ст. викл. Л. Г. Компанієць, викл. А. О. Діброва; другий ряд: доц. А. О. Кургузов, доц. О. В. Юдіна,
зав. каф., доц. Я. С. Дибчинська, доц. В. В. Волкова, доц. Р. В. Вязова, доц. О. О. Убейволк, секр. А. В. Дубас
Отримано два патенти («Спосіб прогнозування роз
витку складних економічних систем», «Спосіб оцінки житлово-комунальних послуг») та свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір «Програма спеціального курсу
(навчальної дисципліни) «Фасиліті-менеджмент».
Поширена практика бізнес-консультування організацій та підприємств міста.
Найбільш активні та цілеспрямовані студенти, зокрема здібні до аналітичного мислення та дослідницької
роботи, є активними учасниками проблемних наукових
груп на кафедрах факультету за такими темами: «Сучасні
проблеми менеджменту господарських суб’єктів ЗЕД»,
«Управління підприємством в умовах кризи», «Ділові комунікації в менеджменті», «Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні», «Процесоорієнтовані проектні
моделі менеджменту на основі кооперації стейкхолдерів».
Студенти факультету неодноразово ставали переможцями

всеукраїнських студентських олімпіад з фаху та всеукраїнських конкурсів наукових робіт.
На факультеті активно проводиться міжнародна діяльність. Основна мета зовнішніх зв’язків факультету — вдос
коналення методики і практики навчання та викладання
до міжнародного рівня з метою інтеграції в європейську
і світову системи менеджмент-освіти. Організація міжнародної діяльності факультету відбувається за чотирма
основними напрямами: навчальний (навчально-виробнича практика, школи, курси, семінари, навчання і стажування у зарубіжних університетах); методичний (обмін
навчальними планами, програмами, підручниками, посібниками, спільне видання підручників, обмін викладачами,
читання лекцій); науковий (підготовка дисертацій, участь
у наукових конференціях, робота вчених у лабораторіях,
на виробництві, спільні наукові програми, наукові праці);
культурно-лінгвістичний (мови, культури, туризм).

Команда факультету менеджменту —
переможець Кубка ректора з футзалу, 2015 р.

Доц. Є. В. Маказан вітає
випускників магістратури, 2016 р.
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Колектив кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики. Зліва направо: проф. Н. М. Гуржій,
доц. С. М. Богданов, проф. Л. А. Горошкова, проф. В. П. Волков, зав. каф., проф. Л. М. Бухаріна, доц. В. О. Шишкін,
доц. О. В. Фаршхатова, секр. К. С. Тарабан, доц. О. В. Онищенко
Декан факультету менеджменту І. Г. Шавкун обиралася
членом виконавчого комітету Європейської асоціації деканів (Deans‘ European Academic Network, DEAN), брала
участь у виконанні міжнародного дистанційного курсу навчання «Менеджмент партнерства університетів та промислових підприємств», запропонованого Європейським
центром стратегічного управління університетами (European Centre for Strategic Management of Universities, ESMU).
З 2009 р. триває співпраця з Берлінським інститутом
фасиліті-менеджменту.
Факультет менеджменту Запорізького національного
університету брав участь у виконанні міжнародного проекту TEMPUS-ТАSІС «Майстер ділового адміністрування
і інформаційні технології». Мета проекту — розроблення
програми «МВА&IT», що відповідає європейським стандартам та впровадження «МВА&IT» програм в університетах
України, зокрема в ЗНУ. Під час виконання проекту викладачі факультету ознайомилися з організацією і змістом
навчального процесу підготовки магістрів бізнес-адміністрування у провідних західноєвропейських університетах.
Викладачі факультету менеджменту пройшли стажування в Каталонському технічному університеті (Іспанія), Сандерлендському університеті (Велика Британія),
Штутгартському університеті (Німеччина), Національному інституті телекомунікацій (м. Еврі, Франція), Інституті літератури (м. Базель, Швейцарія), на курсах
з удосконалення ділової німецької мови (м. Гессен, Німеччина), за спільною програмою обміну Національної ради з економічної освіти Еconomics International
(м. Вашингтон, США), в Університеті Чукурова (Туреччина), в Інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія), в Університеті м. Кошице (Словакія), за програмою
Фонду Роберта Боша «Добре врядування».
Студенти факультету менеджменту брали активну
участь у виконанні міжнародної програми «Global Management Challenge Junior», проекту «CIMA Ukraine

Business Challenge». Окрім того, вони стажувалися
в Ганноверському відділенні Дрезднер-банку, Інженерному товаристві з автоматизації «FER» (м. Магдебург, Німеччина), Баден-Вюртенберзькій експортній академії
(м. Ройтлінген, Німеччина), за програмою «Європа 3D»
(м. Верона, Італія), за програмою «Erasmus+» (Університет Фоджіа, Італія), за проектом «Стипендія МагдебургШтендель» (Німеччина).
З 2010 р., в межах угоди про впровадження програм
подвійного диплому з Університетом дю Мен (Франція),
здійснюється підготовка фахівців за магістерською програмою факультету менеджменту.
Сьогодні головним завданням факультету є формування високопрофесійних менеджерів, які сприятимуть
розвитку України як держави з конкурентноспроможною
економікою, інтегрованою в глобальний економічний
простір.

Тренінг на тему «Менеджмент соціокультурної
діяльності» проводить завідувач кафедри
підприємництва, менеджменту організацій і логістики,
проф. Л. М. Бухаріна, 2016 р.
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