
 



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Кафедра «Економіка та управління виробничим  і комерційним бізнесом» 

є основним окремим навчально-науковим структурним підрозділом Українського 

державного університету залізничного транспорту, що проводить навчальну, 

методичну та науково-дослідницьку діяльність з декількох споріднених дисциплін 

в галузі економіки, організації та управління діяльністю підприємств 

промисловості та залізничного транспорту. 

1.2 Кафедра створена наказом ректора № 19 від  14 лютого 2001 року, з        

11 березня 2002 р. отримала назву «Економіка, організація і управління 

підприємством» (наказ № 20)., а з 24 грудня 2014 була перейменована у кафедру 

«Економіка та управління виробничим  і комерційним бізнесом» (протокол №10 

від 24.12.2014 р. засідання вченої ради УкрДАЗТ).  

1.3 Кафедра за рішенням вченої ради та наказом ректора включена до складу 

економічного факультету. 

1.4 Кафедра веде підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями 051 

«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та докторів 

філософії та докторантів за спеціальністю 051 «Економіка», здійснює підготовку в 

аспірантурі і докторантурі в межах державного замовлення і договорів з 

юридичними і фізичними особами, резидентами і нерезидентами України. 

1.5 Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та 

методику проведення учбового та науково-дослідного процесу, перелік якої 

визначається Інструкцією з діловодства ВНЗ (номенклатурою). 

1.6 У своїй роботі кафедра керується Конституцією України, Статутом, 

колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, накзами та 

розпорядженнями ректора Університету. 

 



2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

Основними завданнями кафедри „Економіка та управління виробничим  і 

комерційним бізнесом” є: 

– забезпечення і удосконалення навчального процесу; 

– внесок в розвиток економічної науки і впровадження її результатів в 

економіку і виробництво; 

– виховання всебічно розвинутої особистості майбутнього фахівця; 

– підготовка науково-педагогічних кадрів. 

 

3 ЗМІСТ РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

3.1 Згідно Положення про вищий навчальний заклад кафедра „Економіка та 

управління виробничим  і комерційним бізнесом” здійснює навчальну, 

методичну, науково-методичну, наукову, виховну і господарську роботу. 

3.2 До навчальної роботи входять: 

– організація і проведення учбових занять студентів і слухачів в навчальних 

приміщеннях (аудиторіях, лабораторіях) відповідно до розкладу занять, 

затвердженого ректором університету; 

– організація самостійних занять студентів і слухачів (проведення 

консультативно-методичних занять з метою надання методичної і практичної 

допомоги в організації самостійної роботи); 

– організація індивідуальної роботи студентів (виконання курсових проектів, 

курсових робіт, контрольних робіт та інших домашніх завдань, написання 

рефератів та звітів, передбачених робочими програмами дисципліни); 

– організація дипломного проектування (студенти виконують кваліфікаційні 

роботи); 

– організація і проведення практики (кафедра відповідає за організацію і 

проведення навчальної, виробничої і переддипломної практики); 

– організація і здійснення контрольних заходів (контрольні заходи 

включають проведення поточних і підсумкового модульного контролю). 



3.3 До методичної роботи входять: 

– розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності; 

– участь у складанні навчальних і робочих навчальних планів спеціальності; 

– розробка програм навчальних дисциплін; 

– розробка робочих навчальних планів; 

– розробка структурно-логічних схем дисциплін; 

– розробка робочих програм і календарних планів; 

– розробка програм практик; 

– розробка пакетів методичного забезпечення дисципліни; 

– розробка НМКД дисциплін робочого навчального плану. 

3.4 До наукової роботи входять: 

– проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових 

досліджень; 

– попереднє слухання захисту аспірантів, докторантів, здобувачів; 

– рецензування наукових статей, які подаються до опублікування у 

фаховому журналі “Вісник економіки транспорту і промисловості”; 

– рецензування дисертаційних робіт аспірантів, докторантів і здобувачів; 

– залучення студентів, аспірантів і докторантів до наукових досліджень 

кафедри; 

– керівництво студентським науковим товариством; 

– публікація наукових розробок співробітників кафедри; 

– участь у науково-технічних конференціях університету; 

– керівництво науковою діяльністю аспірантів, докторантів і здобувачів. 

3.5 До науково-методичної роботи входять: 

– проведення наукових і науково-методичних досліджень з актуальних 

проблем вищої школи; 

– вдосконалення засобів і методів, що використовуються в навчальному і 

виховному процесі; 

– участь у науково-методичних конференціях університету; 

– проведення науково-методичних семінарів кафедри; 



– здійснення профорієнтаційної діяльності серед абітурієнтів, підготовка та 

заключення договорів на навчання з підприємствами різних форм власності. 

3.6 До змісту виховної роботи входить: 

– розробка і удосконалення концепції виховної роботи; 

– виховна робота в процесі навчального процесу; 

– виховна робота в студентських групах (кураторство); 

– виховна робота в гуртожитках. 

3.7 До господарської роботи входять: 

– підготовка приміщень кафедри до навчального року і підтримка їх у 

належному стані на протязі навчального року; 

– економія витрат, пов’язаних з експлуатацією приміщень, обладнання 

кафедри. 

 

4 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ 

 

Кафедра „Економіка та управління виробничим  і комерційним бізнесом” 

відповідно з покладеними на неї завданнями зобов’язана: 

– здійснювати навчальний процес у відповідності з державними стандартами, 

типовими навчальними планами спеціальності, робочими навчальними планами і 

стандартами, наказами по університету з організації навчального процесу, 

затвердженими ректором університету; 

– здійснювати комплексне наукове, інформаційне, методичне, кадрове, 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчального процесу та процесу 

виховання; 

– забезпечувати безперервне поліпшення якості викладання, підвищення 

якості лекцій як провідної форми навчання; 

– створювати умови для самостійної роботи студентів; 

– здійснювати підбір, підготовку професорсько-викладацького і наукового 

персоналу та забезпечувати умови для  підвищення їх кваліфікації; 



– здійснювати підбір учбово-допоміжного персоналу і здійснювати умови для 

підвищення його кваліфікації; 

– приймати участь у формуванні контингенту абітурієнтів; 

– узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи найкращих викладачів, 

надавати допомогу починаючим викладачам в оволодінні педагогічною 

майстерністю; 

– здійснювати підготовку та видання підручників, навчальних посібників, 

методичних розробок; 

– вести науково-дослідницьку діяльність з актуальних проблем економіки, 

організації та управління виробництвом суб’єктів господарювання і підприємств 

залізничного транспорту і транспортного будівництва; 

– проводити роботу по розширенню та укріпленню зв’язків з виробництвом; 

– керувати науково-дослідницькою роботою студентів; 

– вести пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько-

викладацького складу та співробітників кафедри у роботі науково-технічних 

товариств, семінарів, конференцій, симпозіумів, виступів на підприємствах та 

залізницях; 

– здійснювати співробітництво з відповідними кафедрами і колективами 

інших учбових закладів, які входять до складу комплексу “ВНЗ-технікум”; 

– здійснювати у встановленому порядку співробітництво з відповідними 

кафедрами закордонних ВНЗ, а також закордонними науково-дослідними 

організаціями за профілем кафедри; 

– здійснити виховну роботу серед студентів у відповідності до “Концепції 

виховної роботи”; 

– забезпечувати дотримання вимог охорони праці і протипожежної безпеки; 

– проводити заходи щодо запобігання порушень діючого законодавства, норм 

моралі і етикету працівників ВНЗ. 

 



5 ПРАВА КАФЕДРИ 

 

Кафедра „Економіка та управління виробничим  і комерційним бізнесом” для 

вирішення поставлених завдань і функціональних обов’язків має право: 

– розробляти і пропонувати для затвердження вченою радою факультету і/або 

вченою радою університету концепції і програми удосконалення навчально-

виховного процесу і наукової діяльності; 

– ставити перед ректором університету питання щодо кадрового, 

інформаційного, матеріального, матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення навчання студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів згідно 

державних нормативів; 

– обговорювати кадрові питання і надавати ректору пропозиції щодо 

заключення або розірвання трудових договорів і контрактів з професорсько-

викладацьким складом; 

– встановлювати, по узгодженню з відділом кадрів університету, графік 

роботи учбово-допоміжного персоналу; 

– перерозподіляти навчальне навантаження викладачів в межах загального 

обсягу учбових годин; 

– розпоряджатись, по узгодженню з ректором, матеріально-технічною і 

інформаційною базою кафедри та виділеним фінансуванням, займатися 

самостійною комерційною діяльністю в інтересах навчання студентів якщо це не 

суперечить і не заважає здійсненню основних завдань кафедри; 

– ініціювати відзнаку з боку керівництва факультету і/або університету 

персональних пошан працівників кафедри. 

 

6 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

 

6.1 Кафедра „Економіка та управління виробничим  і комерційним бізнесом” 

має таку організаційну структуру (див. рис. 1): 


