
Звіт 

 

про роботу у 2019/2020 навчальному році 

виконуючого обов’язки завідувача кафедри  

міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи  

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

к.е.н., доцента Наталі ДАНЬКО 

 

У 2019/2020 навчальному році були виконані завдання, що ставилися на 

початку навчального року: 

- продовжено роботу над формуванням кадрового складу кафедри, що 

відповідає вимогам вищої школи та сприяти його професійному 

зростанню; 

- подовжено роботу над вдосконаленням та створенням якісного 

науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на 

кафедрі, впроваджувати нові технології навчання; 

- продовжено роботу щодо розвитку матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу на кафедрі; 

- виграно грант Євросоюзу проєкт Жан Моне, модуль «Інфраструктура, 

яка об’єднала Європу: історія сучасний стан і погляд у майбутнє» 

611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE, розпочато його 

реалізацію на факультеті; 

- започатковано та розробляються дві наукові теми (без фінансування): 

«Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та 

міжнародній електронній комерції», керівник к.е.н., доц. Данько Н.І., 

реєстр. номер 0119u103530, «Науковий розвиток технологій 

оздоровчого харчування», к.т.н., доцент Білецька Я.О. реєстр. номер 

0119u103577. 
 

За звітний період кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи досягла таких результатів 
Збірники наукових праць  

N 

з/п 

Факультет 

або 

 науковий 

підрозділ 

Назва Вихідні дані 

Об`єм 

(друк./ав

т. арк) 

1 2 3 4 5 

1  

МЕВ та ТБ Білецька Я.О. 

Дослідження хімічного складу 

та вмісту акумульованого 

йоду в зернах сої 

 

Прогресивні техніка та 

технології харчових 

виробництв ресторанного 

господарства і торгівлі» 

Збірник. наук. пр./ Харк. 

держ. ун-т харч. та торг. – 

Харків, 2019. Вип.1 (10) – С. 

136–145. 

9 

2  МЕВ та ТБ Чуйко М.М., Чуйко А.М. 

Якість вітчизняних 

функціональних харчових 

продуктів та європейські 

Стандартизація, сертифікація, 

якість. – Київ : Державне 

підприємство «Український 

науково-дослідний і 

0,7 д/а 

(9 стор.) 



вимоги щодо продукції 

оздоровчої спрямованості 

навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації 

та якості», 2019. – № ... – С.... 

Навчальні посібники 

(Мова-ознака: у - українська, інші мови – без ознаки) 

(Об`єм  - об`єм в умовно  друкованих аркушах) 

Останній стовпчик М/В – міжнародні чи вітчизняні 

N 

з/п 

 

Факультет 

або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані Об`єм Мова 

М/

В 

1 2 3 4 5 6 7  

1 МЕВ та ТБ 
Данько Н.І., 

Решетняк О.І. 

«Менеджмент 

готельно-

ресторанного 

господарства». 

Методичні 

рекомендації до 

самостійного 

вивчення 

дисципліни 

студентів 2 

курсу денної та 

заочної форми 

навчання за 

спеціальністю 

241 «Готельно-

ресторанна 

срава» 

(підготовлен

о до друку) 
2 п.л. у В 

2 МЕВ та ТБ 

Брич В.Я., 

Терешкін О.Г., 

Горєлков Д. В. 

та інш. 

Організація 

готельно-

ресторанної 

справи 

Навч. 

посібник / За 

ред. 

В.Я.Брича. – 

Київ : 

Видавництв

о Ліра-К, 

2019.- 484с. 

30.0 у В 

3 МЕВ та ТБ 

Данько Н.І. 

Євтушенко 

О.В. 

Маркетинг у 

туризмі та 

готельно-

ресторанному 

бізнесі 

Х: 

Видавництво 

ХНУ імені 

В.Н. 

Каразіна._- 

165 стор. 

9,3 

д.а. 
у В 

4 МЕВ та ТБ Білецька Я.О. Гігієна і  

санітарія в галузі 

 

Білецька 

Я.О.  

Гігієна і 

санітарія в 

галузі. 

ХНУ імені 

В.Н. 

Каразіна – 

165 у 30,

95 



Харків. 2019 

– 165 с. 

 

5 МЕВ та ТБ 

Терешкін О.Г., 

Малюк Л.П., 

Полстяна Н.В., 

Давидова О.Ю., 

Федак В.І., 

Варипаєва Л.М. 

1.  

Готельно-

ресторанна 

справа. 

Дипломне 

проектування, 

(Україна) 

 

Харків: 

ХДУХТ, 

154/9,

7 
у  

Підготовлено до друку 2 навчальних посібники.  

Навчально-методичні видання 

N 

з/п 

 

Факультет 

або 

 науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва 

Вихідні 

дані 
Об`єм  Мова 

М/

В 

1 2 3 4 5 6 7  

1 

МЕВ та ТБ 

Терешкін 

О.Г.,  

Брикова Т.М. 

Основи наукових 

досліджень. Опорний 

конспект лекцій  

Електрон. 

дані. – 

Харків: 

ХДУХТ, 

2019. – 40 

с. 

2,5 у в 

2 

 
МЕВ та ТБ Решетняк О.І. 

Дистанційний курс 

«Менеджмент 

готельно-ресторанного 

господарства» 

  у в 

3 

 
МЕВ та ТБ Данько Н.І. 

Дистанційний курс 

«Маркетинг готельно-

ресторанного 

господарства» 

  у в 

Підготовлено до друку 1 методичне видання 

Монографії 

N 

з/

п 

 

Озна 

ка 

Факультет 

або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані Об`єм 

1 2 3 4 5 6 7 

Вітчизняні монографії 

1  п 

МЕВ та ТБ 
Горєлков Д.В. та 

ін. 

Удосконалення 

процесів та 

обладнання 

харчової індустрії 

Колективна монографія / 

за заг. Ред. Г.В. 

Дейниченка. Харків : Факт, 

2019. 276 с. 

15,3 

1,3 

2  

МЕВ та ТБ Колектив 

авторів за 

редакцією 

Інноваційні 

напрямки 

розвитку 

Монографія / кол. авт., за 

ред. Н.І. Данько. – Х.: 

468 с. 



Н.І. Данько,  

В.О. Бабенко 

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної 

справи   

ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2020. 

3 п 

МЕВ та ТБ Я.О. Білецька Формування 

якості 

борошняних 

виробів 

спеціального 

дієтичного 

спрямування 

Монографія, ХНУ імені 

В.Н. 2020. 

(у видавництві чекає на 

опублікування)  

136 

4 п 

МЕВ та ТБ В. І. Сідоров 

Я.О. Білецька 

О.О. 

Соколовська  

А. Е. Радченко  

Г. І. Дюкарева  

 

Розробка 

технологій 

кондитерських 

виробів для 

готелів та 

ресторанів з 

лікувально-

профілактичним 

спрямування 

Розробка технологій 

кондитерських виробів 

для готелів та ресторанів 

з лікувально-

профілактичним 

спрямування 

ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. 

Харків – 2019.  С - 234 

14,6 

5  

МЕВ та ТБ Бабенко В. О. Застосування 

засобів 

інформаційного 

забезпечення для 

комерціалізації 

інноваційної 

продукції 

 Бабенко В. О. 

Застосування засобів 

інформаційного 

забезпечення для 

комерціалізації 

інноваційної продукції. 

Інструменти та методи 

комерціалізації 

інноваційної продукції: 

монографія / за ред. 

д.е.н., проф. Ілляшенка 

С.М., к.е.н., доц. 

Біловодської О.А. – 

Суми: Триторія, 2018. – 

382 с. – С. 151-166. 

 

Зарубіжні монографії 

1  МЕВ та ТБ V. Babenko Enterprise 

Innovation 

Management in 

Industry 4.0: 

Modeling 

Aspects. 

Emerging Extended 

Reality Technologies for 

Industry 4.0: Early 

Experiences with 

Conception, Design, 

Implementation, 

Evaluation and 

Deployment. Edited by 

Jolanda G. Tromp , Edited 

by  Dac-Nhuong Le , 

Edited by  Chung Van Le. 

New York, United States, 

John Wiley & Sons Inc. 

3-27 

Розділи  вітчизняних монографій з об`ємом  менше 5 д.а 

1  ф МЕВ та ТБ 
Решетняк О.І. Проблеми науки 

та розвитку 

/ Нар. укр. акад. ; за ред. 

Г. Б. Тимохової [каф. 
1 п.л 



наукомісткого 

виробництва в 

Україні в 

контексті 

формування 

соціального 

капіталу. // 

Соціальний 

капітал як 

фактор 

економічного 

зростання 

суспільства: 

інституційний 

аспект аналізу : 

монографія (не 

увійшло в 

попередній звіт ) 

економіки та права]. – 

Харків : Вид-во НУА, 

2019. С. 42-60 

 

2  п МЕВ та ТБ 

Решетняк О. І. Управління  

інноваційною 

активністю 

підприємств 

готельно-

ресторанної 

сфери  

(підготовлено) 

2 п.л. 

3  п 
МЕВ та ТБ 

 

Соколовськая 

О.О.,  

Радченко А.Е. 

Інноваційні 

продукти 

харчування в 

готельно-

ресторанній 

галузі 

Подано до публікації 

2,1 

4 зп МЕВ та ТБ Bilovska O. 

Factors affecting 

the competitiveness 

of the country 

Management of 21st Century: 

Globalization Challenges. 

Issue 2.  Nemoros s.r.o., 

Prague, 2019. 

0,5 

Статті  

Ознака , де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science),  I (в виданнях, що мають Імпакт-фактор)  або без 

ознаки 

12 

 

Факультет 

або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи) 

Оз 

на 

ка 

S/W

S/I 

1 2 3 4 5 6 7 

Статті у вітчизняних виданнях  

1 МЕВ та 

ТБ 

Babenko, V. Customs 

regulation of 

logistics in 

international 

Visnik of V. N. 

Karazin Kharkiv 

National University. 

Chap. International 

Relations. Economics. 

90-97  



economic 

systems. 

Country Studies. 

Tourism (IRECST), 

vol. 10 

2 

МЕВ та 

ТБ 

Biletska Y., 

Bilovska O., 

Zaitseva А. 

Design of New 

Food for Diet  

Purposes 

According to 

Consumer 

Preferences  

 

Technology audit and 

production reserves. 

Economics of 

Enterprises. 

Macroeconomics 

Стаття у фаховому 

виданні України, яке 

включено до 

міжнародних 

наукометричних баз 

VOL 6, NO 

4(50) (2019), 

pp.21-25. 

DOI: 

10.15587/231

2-

8372.2019.18

5931 

I 

3 

МЕВ та 

ТБ 

Y. Biletska, 

R. 

Plotnikova, 

N. Danko, M. 

Bakirov, M. 

Chuiko, A. 

Perepelytsya 

Substantiation of 

the expediency 

to use iodine-

enriched soya 

flour in the 

production of 

bread for special 

dietary 

consumption 

 

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies ISSN 

1729-3774 

 

Vol 5, No 12 

(101) (2019) 

с. 48-55 

S 

4  Решетняк Е. 

И., Васильев 

М. С. 

Анализ 

тенденций 

финансировани

я высшего 

образования в 

зарубежных 

странах 

Вчені зап. Харк. 

гуманіт. ун-ту «Нар. 

укр. акад.». – Х., 

2019. –  

Т. 25. – С. 

131-139 

I 

5  Хаустова В. 

Є., Решетняк 

О. І. 

Особливості 

організації 

наукової 

діяльності в 

країнах ЄС та 

Україні 

Бізнес Інформ. 2019.  №7. C. 122–

137 

I 

6  Хаустова В. 

Є., Решетняк 

О. І. 

Аналіз 

законодавства з 

державної 

підтримки 

розвитку науки 

та науково-

технічної 

діяльності в 

Україні 

Бізнес Інформ. 2019.  №6. C. 120–

134 

I 

7  Хаустова В. 

Є.,  

Решетняк О. 

І. 

Основні 

тенденції та 

проблеми 

розвитку науки 

в Україні 

Проблеми економіки. 

2019.  

№2. C. 62–

72. 

I 

http://journals.uran.ua/index.php
http://journals.uran.ua/index.php


8 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Форсайт-

методи в 

управлінні 

науково-

технологічним 

розвитком. 

Ефективна 

економіка. 2019. № 

12. – URL: 

http://www.economy.

nayka.com.ua/?op=1&

z=7492. 

DOI: 10.32702/2307-

2105-2019.12.67 (не 

увійшло в 

попередній звіт) 

№ 12 

I 

9 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Перспективні 

напрями 

наукових 

досліджень у 

світі. 

Економіка та 

держава. 2020. № 1. 

С. 107–114. 

DOI: 10.32702/2306-

6806.2020.1.107 

№ 1. С. 107–

114. 

I 

10 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Оцінка 

наукового 

розвитку 

України в 

міжнародних 

рейтингах. 

Причорноморські 

економічні студії. 

Випуск 49. 2020. С. 

44-54. 

https://doi.org/10.328

43/bses.49-7 

Випуск 49. 

2020. С. 44-

54. 
I 

11 

МЕВ та 

ТБ 

Reshetnyak, 

O. 

Modeling rating 

of scientific and 

technological 

development of 

the countries 

Innovative 

technologies and 

scientific solutions for 

industries, 2020, 1 

(11), pp. 80-89. doi: 

10.30837/2522-

9818.2020.11.080. 

1 (11), pp. 

80-89. 

I 

12 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Стан та 

тенденції 

підготовки 

наукових 

кадрів в 

Україні. 

Причорноморські 

економічні студії. 

Випуск 50- 1. 2020. 

С. 106-112. 

https://doi.org/10.328

43/bses.50-18 

Випуск 50- 

1. 2020. С. 

106-112. 
I 

13 

МЕВ та 

ТБ 

Хаустова В. 

Є., Решетняк 

О. І. 

Вплив 

підготовки 

кадрів вищої 

кваліфікації на 

науковий та 

економічний 

розвиток 

Проблеми економіки. 

2020. №1. C. 43–51. 

https://doi.org/10.329

83/2222-0712-2020-1-

43-51 

№1. C. 43–

51. 

I 

14 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Особливості 

підготовки 

наукових 

кадрів у 

системах вищої 

освіти країн 

світу. 

Економіка та 

держава. 2020. № 4. 

С. 96–103. 

DOI: 10.32702/2306-

6806.2020.4.96 

№ 4. С. 96–

103. 

I 

15 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк О. 

І. 

Дослідження 

стану науково-

технічного 

розвитку країн 

світу. 

Вісник Харківського 

національного 

університету імені 

В. Н. Каразіна Серія 

«Міжнародні 

відносини. 

№ 10. С. 41-

51. 

I 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.107
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.107
https://doi.org/10.32843/bses.49-7
https://doi.org/10.32843/bses.49-7
https://doi.org/10.32843/bses.50-18
https://doi.org/10.32843/bses.50-18
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-43-51
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-43-51
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-43-51
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.96
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.96


Економіка. 

Країнознавство. 

Туризм». 2019. № 10. 

С. 41-51. 

DOI: https://doi.org/1

0.26565/2310-9513-

2019-10-04 (не 

увійшло в 

попередній звіт) 

16 

МЕВ та 

ТБ 

Хаустова В. 

Є., Решетняк 

О. І. 

Дослідження 

стану та 

тенденцій 

розвитку науки 

в країнах світу 

та Україні. 

Проблеми економіки. 

2019. №3. C. 11–22. 

https://doi.org/10.329

83/2222-0712-2019-3-

11-22(не увійшло в 

попередній звіт) 

№3. C. 11–

22. 

I 

17 

МЕВ та 

ТБ 

Решетняк Е. 

И. 

Проблемы и 

перспективы 

финансировани

я высшего 

образования в 

Украине 

Вчені записки 

Харківського 

гуманітарного 

університету 

"Народна українська 

академія". - Харків : 
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конференції (м. 

Запоріжжя, 25 

квітня 2020 року). 

– 

Східноукраїнськи

й інститут 

економіки та 

управління. – 

Запоріжжя: ГО 

«СІЕУ»,  

2020. С. 

156-158 
 

7  

МЕО та 

ТБ 

Ршетняк О.І. Ідентифікація 

проблем 

наукового 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

2019. 

Харків 

С. 60-71 

 



розвитку в 

Україні 

конференції 

«Конкурентоспро

можність та 

інновації: 

проблеми науки 

та практики» 

присвяченої О.Г. 

Ліберману. (не 

увійшло в 

попередній звіт) 

8  

МЕО та 

ТБ 

Решетняк О. І. Сущность и цели 

формирования 

образовательных 

кластеров. 

Университетско-

школьные 

кластеры: 

мировой опыт и 

перспективы его 

адаптации в 

Украине : 

материалы XVІII 

ежегод. 

Междунар. науч.-

практ. конф., 

Харьков, 14 февр. 

2020 г. / М-во 

образования и 

науки Украины, 

Ин-т высшего 

образования 

НАПН Украины, 

Харьк. гуманитар. 

ун-т «Нар. укр. 

акад.» [и др. ; 

редкол.: Е. В. 

Астахова (глав. 

ред.) и др.]. – 

Харьков : Изд-во 

НУА,  

2020. С. 

14-17 
 

9  

МЕВ та ТБ Решетняк О.І. Тенденції 

організації 

наукових 

досліджень в 

світі 

IV Міжнародної 

науково-

практичної 

конференція «Акт

уальні проблеми 

використання 

потенціалу 

економіки країни: 

світовий досвід та 

вітчизняні реалії» 

(25 квітня 2020 

року) 

2020  

10  

МЕВ та ТБ Терешкін О.Г., 

Мартинюк А.І. 

Конфесійні 

особливості 

розміщення 

паломників 

Всеукр. наук.-

практ. конф. 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених"Інновацій

ні технології 

8 квітня  

2020 р.  

Ч. 2. – 

С.272 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk033RcStdFQy0AsBb9mKHD-tglufoQ:1583925477922&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&sa=X&ved=2ahUKEwijg9mbppLoAhWv-yoKHRJXB9MQ1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk033RcStdFQy0AsBb9mKHD-tglufoQ:1583925477922&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&sa=X&ved=2ahUKEwijg9mbppLoAhWv-yoKHRJXB9MQ1QIoAHoECAsQAQ
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20


розвитку у сфері 

харчових 

виробництв, 

готельно-

ресторанного 

бізнесу, 

економіки та 

підприємництва: 

наукові пошуки 

молоді" –Харків : 

ХДУХТ. 

11  

МЕВ та ТБ Терешкін О.Г Сфера послуг за 

новими 

стандартами 

Тези допов. Міжн. 

науково-практ. 

конф. «Розвиток 

харчових 

виробництв, 

ресторанного та 

готельного 

господарств і 

торгівлі: 

проблеми, 

перспективи, 

ефективність», 14 

травня 2020 р. : [у 

2-х ч.] / редкол. : 

О. І. Черевко [та 

ін.]. – Харків : 

ХДУХТ, 2020.  

– Ч. 2. – 

С. 175-

177. 

 

12  

МЕВ та ТБ Г.М. Постнов, 

В.М. Червоний, 

В.О. Старков 

Використання 

non-waste 

technology в 

процесах 

переробки 

ставкової риби 

Розвиток 

харчових 

виробництв, 

ресторанного та 

готельного 

господарств і 

торгівлі: 

проблеми, 

перспективи, 

ефективність : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція, 14 

травня 2020 р. – 

Харків : ХДУХТ, 

2020. 

Ч. 1. – С. 

223-224 
 

 

Тези у зарубіжних виданнях 

1 

МЕВ та ТБ V. Babenko, O. 

Nakisko, M. 

Latynin, S. 

Rudenko, L. 

Lomovskykh and 

O. Girzheva 

Procedure of 

Identifying of the 

Parameters of the 

Model of 

Management of 

Technological 

Innovations in 

2019 IEEE 

International 

Scientific-Practical 

Conference 

Problems of 

Infocommunication

s, Science and 

324-328 

S 

http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1882-conf-08-4-20


Economic 

Systems 

Technology (PIC 

S&T), Kyiv, 

Ukraine, 2019 

2 

МЕВ та ТБ A. Kuznetsov, K. 

Shekhanin, A. 

Kolhatin, D. 

Kovalchuk, V. 

Babenko and I. 

Perevozova 

Performance of 

Hash  

Algorithms on 

GPUs for Use in 

Blockchain 

2019 IEEE 

International 

Conference on 

Advanced Trends 

in Information 

Theory (ATIT), 

Kyiv, Ukraine, 

2019. doi: 

10.1109/ATIT4944

9.2019.9030442 

166-170 

 

3 

МЕВ та ТБ A. Kuznetsov, M. 

Lutsenko, K. 

Kuznetsova, O. 

Martyniuk, V. 

Babenko, I. 

Perevozova 

Statistical Testing 

of Blockchain 

Hash Algorithms. 

In Proceedings of 

the International 

Workshop on 

Conflict 

Management in 

Global Information 

Networks 

(CMiGIN 2019) 

co-located with 1st 

International 

Conference on 

Cyber Hygiene and 

Conflict 

Management in 

Global Information 

Networks 

(CyberConf 2019), 

Lviv, Ukraine, 

November 29, 

2019 

67-79 

 

4 

МЕВ та ТБ 

Червоный В.Н., 

Горелков Д.В. 

Ультразвуковая 

технология 

получения водно-

жировой эмульсии 

для 

хлебопекарного 

производства 

«Актуальные 

проблемы и 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

питания» : 

сборник трудов 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

ГУАЦ, Кутаиси, 

20-21 февраля 

2020 года. 

С. 384–

388. 
 

5 МЕВ та ТБ 

Червоный В.Н., 

Горелков Д.В., 

Старков В.А. 

Постнов Г.М. 

Исследование 

влияния 

ультразвука в 

процессе 

приготовления 

«Техника и 

технология 

пищевых 

производств» : 

материалы ХIII 

международной 

Ч. 2. – С. 

47-19. 
 



бульонов из 

прудовой рыбы 

научно-

технической 

конференции, 

МГУП, Могилев, 

23–24 апреля 2020 

года. 

6 МЕВ та ТБ 

Дмитревский 

Д.В., Горелков 

Д.В. 

Разработка 

ресурсосберегающ

его оборудования 

для 

комбинированног

о процесса 

очистки 

корнеплодов 

«Техника и 

технология 

пищевых 

производств» : 

материалы ХIII 

международной 

научно-

технической 

конференции, 

МГУП, Могилев, 

23–24 апреля 2020 

года.  

Ч. 2. – С. 

31-32. 
 

7 

МЕВ та ТБ Mykolenko O., 

Danko N. 

The measurement 

of humane 

entrepreneurship 

orientation: A 

firm-level 

strategic posture 

4th Global 

Entrepreneurship & 

Business Summit, 

Fabruary 28-29 

2020 Rome, Italy. 

 

 

 

8 

МЕВ та ТБ Kyzym M., 

Reshetnyak O., 

Kozyrieva O., 

Khaustova V. 

Research 

Organization On 

The Basis Of The 

World Foresights 

Analysis: Trends 

And Scenarios. 

35th IBIMA 

Conference: 1-2 

April 2020, Seville, 

Spain. URL : 

https://ibima.org/ac

cepted-

paper/research-

organization-on-

the-basis-of-the-

world-foresights-

analysis-trends-

and-scenarios/ 

2020 

 

9 

МЕВ та ТБ Reshetnyak O.  

Rating score of 

scientific 

development in 

Ukraine. 

Integración de las 

ciencias 

fundamentales y 

aplicadas en 

elparadigma  de  la  

sociedad  post-

industrial : 

Colección  de 

documentos 

científicos 

«ΛΌГOΣ» con 

actas de la 

Conferencia 

Internacional 

Científica y 

Práctica (Vol .1), 

24 de abril de 

2020. Barcelona, 

2020  



España: Plataforma 

Europea de la 

Ciencia. DOI 

10.36074/24.04.20

20.v1.08 URL: 

https://ojs.ukrlogos.

in.ua/index.php/log

os/issue/view/24.04

.2020/280 

10 

МЕВ та ТБ Reshetnyak O., 

Yurchenko O. 

Identifying future 

trends in global 

scientific 

research. 

Perspectives of 

world science and 

education. 

Abstracts of the 8th 

International 

scientific and 

practical 

conference. CPN 

Publishing Group. 

Osaka, Japan. 

2020. Pp. 145-157. 

URL: http://sci-

conf.com.ua. 

  

11 

МЕВ та ТБ Горелков Д.В., 

Дмитревский 

Д.В., Мироненко 

В.С. 

Инновационые 

технические 

решения в 

реализации 

процесса очистки 

субпродуктов 

«Актуальные 

проблемы и 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

питания» : 

сборник трудов 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

ГУАЦ, Кутаиси, 

20-21 февраля 

2020 года. 

С. 233–

238. 

 

12 

МЕВ та ТБ Dmytrevskyi D., 

Chervonyi V. 

Perspective 

equipment for 

improving the 

peeling process of 

root crops 

«Актуальные 

проблемы и 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

питания» : 

сборник трудов 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

ГУАЦ, Кутаиси, 

20-21 февраля 

2020 года. 

С. 245–

248. 

 

З них тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами 



1 МЕВ та ТБ 

Більовська О.О.  

Ізмайлов О. І. 

(студент 4 курсу 

ГРС) 

Сучасні тренди та 

стратегії розвитку 

в закладах 

ресторанного 

господарства 

Інновації, тренди та 

перспективи 

індустрії 

гостинності : 

матеріали І 

Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет- 

конференції (12 

грудня 2019 р.). – 

Львів : ЛТЕУ, 2019. 

– 192 с. 

Секція 2 

«Сучасн

і тренди 

та 

стратегії 

розвитк

у 

готельно

- 

ресторан

ного 

бізнесу» 

с. 50-51 

 

2 МЕВ та ТБ Гайдук М.Р. 

Ідентифікація 

харчових 

продуктів у 

готельн-

ресторанній 

справі 

 

 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

«Стан та 

перспективи 

розвитку 

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної 

справи» // 

Харківський 

національний 

університет імені в. 

Н. Каразіна 

Факультет 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

туристичного 

бізнесу 

2 с.  

3 МЕВ та ТБ Ємельянова І. О. 

Аналіз сучасних 

тенденцій 

розвитку ринку 

кондитерських 

виробів 

 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

«Стан та 

перспективи 

розвитку 

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної 

справи» // 

Харківський 

національний 

університет імені в. 

Н. Каразіна 

2 с.  



Факультет 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

туристичного 

бізнесу 

 

Тези у зарубіжних виданнях, подані до друку 

1  

МЕВ та ТБ Horielkov D., 

Dmytrevskyi D. 

Development of 

equipment for 

producing puree 

products 

для участі у XXIII 

Межнародній 

науково-практній 

конференції 

«Современные 

технологии 

сельскохозяйстве

нного 

производства» - 

УО «Гродненский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Білорусь, 5 червня 

2020 р. 

 

 

2  

МЕВ та ТБ Горелков Д.В., 

Червоный В.М., 

Мироненко В.С., 

Остахов М.П. 

Технико-

технологические 

аспекты 

переработки 

субпродуктов с 

изготовлением 

колбасной 

продукции 

для участі у XXIII 

Межнародній 

науково-практній 

конференції 

«Современные 

технологии 

сельскохозяйстве

нного 

производства» - 

УО «Гродненский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Білорусь, 5 червня 

2020 р. 

 

 

Конференції, організовані підрозділами університету  

(м - Міжнародні, у - Українського рівня) 

N 

з/п 
м/у 

Факультет 

або 

 науковий 

підрозділ 

Назва заходу 

Термін 

проведе 

ння 

1  2 3 4 

1  у 

Кафедра 

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної 

справи 

Круглий стіл, open call та 

науково-прикладні платформи «Науково-дослідні 

розробки: сучасні вимоги, 

оцінка ефективності, комерціалізація», м. Івано-

Франківськ 

13-

18.03.19 

http://oborud-hduht.kh.ua/en/teachers/horielkov-dmytro/


2  у 

МЕВ та ТБ, 

кафедра 

міжнародної 

електронної 

комерції та 

готельно-

ресторанної 

справи 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 

«Стан та перспективи розвитку міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи» 

 

25.05.20 

Міжнародні гранти, заявки на які подано підрозділом факультету, а також ті, які були 

отримані у звітному році та реалізуються протягом звітного періоду 

 Факу

льтет 

Напрямок 

співпраці 

 

Партнер  

 

Назва проекту 

програми 

Термін  

виконан

ня 

Обсяги 

фінансування 

(якою 

стороною) 

Виконавці  

з обох 

 сторін  

  1 2 3 4 5 6 

1   Європейський 

союз 

проєкт Жан 

Моне модуль 

«Інфраструкт

ура, яка 

об’єднала 

Європу: 

історія 

сучасний стан 

і погляд у 

майбутнє» 

611665-EPP-

1-2019-1-UA-

EPPJMO-

MODULE. 

2019-

2021рр 

  

Патенти (п), заявки (з), позитивні рішення (пр) 

N 

з/п 

Ознака 

П/З/ПР 

Факультет або 

науковий 

підрозділ 

Назва 

Автори: 

прізвище, 

ім.`я, по-

батькові 

Власник: 

(автори, ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 

інша 

організація) 

Вихідні 

дані 

1 2 3 4 5 6 7 

2 П МЕВ та ТБ 

Спосіб 

одержання 

солоду 

: 

Білецька 

Я. О., 

Чуйко 

А.М., 

Сідоров 

В.І., 

Данько 

Н.І., 

Гуслев 

А.П., 

Бабенко 

В.А 

Власник: 

ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

Пат. на 

корисну 

модель 

139154, 

МПК A21 

D 8/04 

(2006.01) 

Україна  

№ u2019 

05186; 

заявл. 

27.05.2019; 

опубл. 

26.12.2019, 

Бюл. № 24 



3 
Технічні 

умови 
МЕВ та ТБ 

Борошно соєве 

харчове 

збагачене 

йодом  

Білецька 

Я.О., 

Данько 

Н.І., 

Бабенко 

В.О., 

Гуслєв 

А.П., 

Більов 

ська О.О., 

Решетняк 

О.І., 

Чуйко 

А.М. 

ХНУ імені 

В.Н.Каразіна 

ТУ У 10.6-

02071205-

001:2019 

 

 Викладачі кафедри в минулому навчальному році пройшли підвищення 

кваліфікації. 

Доцент Данько Н.І., доцент Решетняк О.І. з 01 квітня 2019 р. по 24 травня 

2019 р. підвищували кваліфікацію за програмою «Технології дистанційного 

навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти» (120 годин) та успішно 

захистили випускні роботи «Маркетинг готельного і ресторанного 

господарства». 

Доцент Гревцева Н.В., доцент Данько Н.І., доцент Крівцова А.С., доцент 

Соколовська О.О., професор Шаніна О.М. пройшли навчання (як підвищення 

кваліфікації) за дистанційною формою в Центрі післядипломної освіти 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за освітньою 

програмою «Організація підсумкового контролю знань з використанням 

дистанційного навчання на платформі LMS Moodle», що проводив Центр 

електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання у терміни з 18.05.2020 по 25.05.2020 включно 

(загальний обсяг годин – 30 (або 1 кредит). 

Доцент Данько Н.І.: 

- пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі 

готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного 

університету харчування та торгівлі (навчальний час – 120 годин); 



- учасник тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої 

освіти. Тренінг відбувся 30 березня 2019 року у рамках реалізації 

проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої 

освіти» (за підтримки МЗС Чеської Республіки) та «Нова система 

акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій 

освіті» (за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Інституту 

вищої освіти НАПН України, Центру дослідження вищої освіти (Чеська 

республіка), Благодійного фонду «Інститут розвитку освіти» та 

Міністерства освіти і науки України; 

- пройшла тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості 

вищої освіти (18-22.04.2019 р.) в Інституті вищої освіти НАПН України; 

- участь у проекті «Формування мережі експертів із забезпечення якості 

вищої освіти» в Інституті вищої освіти НАПН України; 

- пройшла програму підвищення кваліфікації наукових і науково-

педагогічних працівників в Інституті вищої освіти НАПН України; 

- була учасником робочого науково-практичного семінару за темою 

«Оцінювання роботи щодо підсумків підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників у 2018 році та актуальні 

виклики для якості діяльності в 2019 році»; 

- є науковим консультантом з питань стратегічного маркетингу та 

менеджменту у сфері гостинності та туризму з вересня 2018 року і по 

теперішній час. 

Старший викладач кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи Крівцова А.С. захистила кандидатську дисертацію у квітні 

2019 році. 

В. о. завідувача кафедри 

міжнародної електронної комерції 

та готельно-ресторанної справи    Наталя ДАНЬКО 

 

Декан факультету  

міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу     Валерій РЄЗНІКОВ 
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Затверджено наказом ректора 

від _______ № _______ 

 

ЗВІТ 

завідувача кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

к.іст. н., доц. Парфіненка Анатолія Юрійовича 

про роботу кафедри за п’ять років 

(2015-2020 рр.) 
 

1. РОБОТА З КАДРАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  
 

Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-

педагогічних працівників; кількість докторів наук, професорів; кількість 

кандидатів наук, доцентів; кількість доцентів без наукового ступеня; 

кількість аспірантів, докторантів. 
На поточний навчальний рік на кафедрі туристичного бізнесу та 

країнознавства загальна кількість науково-педагогічних працівників становить 35 

осіб, з яких – 5 докторів наук, 26 кандидатів наук, доцентів.  

Станом на вересень 2020 року кафедра загалом обіймає 28,5 ставок, зокрема 

за загальним фондом – 3,25 ставки, за спеціальним фондом – 25,27 ставок. 

Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри становить 43 роки. 

Середній вік докторів наук, професорів становить 58 років, середній вік доцентів 

– 43 роки. Протягом останніх років простежується позитивна динаміка зростання 

кандидатів та докторів наук. Загалом колектив кафедри характеризується 

збалансованим співвідношенням досвідчених та молодих викладачів – 20% 

викладачів пенсійного віку, 60% викладачів молодше 40 років. 
 

Підготовка кадрів за 2015-2020 рр.  
 За звітний період співробітниками кафедри було захищено 9 

кандидатських дисертацій на здобуття кандидата економічних наук: 

- Гуслєв А.П. – «Інтеграція туристичної індустрії України до глобального 

ринку туристичних послуг» (2015 р.); 

- Більовська О.О. – «Державне регулювання економіки в контексті 

забезпечення її конкурентоспроможності в умовах глобалізації» (2016 р.); 

- Сідоров М.В. «Українсько-канадські торговельно-економічні відносини як 

геоекономічний вектор зовнішньоекономічної стратегії» (2017 р.); 

- Писаревський М.І. – «Механізм забезпечення економічної безпеки 

підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству» (2018 р.); 

- Шамара І.М. – «Управління розвитком потенціалу конкурентоспроможності 

підприємств галузі туризму та сільського зеленого туризму» (2018 р.); 

- Мірошниченко Т.М.- «Розвиток економічного співробітництва країн ШОС у 

контексті світових інтеграційних процесів» (2019 р.); 
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- Панова І.О. – «Екологічний імператив розвитку глобальної економічної 

системи»(2019 р.); 

- Перепелиця А.С. – «Інформатизація глобального економічного 

розвитку»(2019 р.); 

- Подлепіна П.О. – «Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток к5раїн, 

що розвиваються» (2020 р.). 

 

Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань  
Протягом звітного періоду, згідно плану підвищення кваліфікації, а також 

поза планом, було виконано наступне: 

- курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна «Українська мова – професійне спрямування»: 

доц. Гапоненко Г.І., доц. Алексєєва Т.І. (2018/19 н.р.); 

- курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому 

навчальному закладі»: ст. викл. Бойко О.В. (2018 р.), доц. Грицак Ю.П. (2017 р.), 

доц. Довгаль Г.В. (2017 р.), доц. Онацький М.Ю. (2019 р.), ст. викл. 

Писаревський М. І (2018 р.); 

- Харківський державний університет харчування та торгівлі, кафедра 

готельного і ресторанного бізнесу: доц. Довгаль Г.В., доц. Кучечук Л.В., доц. 

Парфіненко А.Ю., доц. Подлепіна П.О., ст. викл. Шамарва І.М., доц. 

Юрченко С. О. (2016/17 н. р.); 

- кафедра нової та новітньої історії, ХНУ імені В.Н. Каразіна: доц. 

Грицак Ю.П., доц. Онацький М.Ю., доц. Парфіненко А.Ю., доц. 

Посохов І. С.(2017/18 н. р.); 

- стажування на кафедрі туристичного бізнесу Харківської державної 

академії культури: доц. Аксьонова Н.В., доц. Баранова В.В., ст. викл. 

Волкова І.І., доц. Гапоненко Г.І., доц. Грицак Ю.П., доц. Євтушенко О.В., 

ст. викл. Панова І.О., доц. Парфіненко А.Ю., доц. Посохов І.С. (2018/19 н.р.); 

- стажування на кафедрі туристичного та готельного бізнесу Харківського 

торговельного-економічного інституту КНТЕУ: проф. Лиман С.І.(2018 р.); 

- англомовний курс лекцій професора Ян-Урбана Сандала (Норвегія) на 

тему «Соціальне підприємництво»: доц. Баранова В.В. (2019 р.); 

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Інститут 

Конфуція: проф. Лиман С.І. (2020 р.). 

  
Науково-організаційна робота 

Завідувач кафедри доц. Парфіненко А. Ю. з 2016 р. є заступником голови 

науково-методичної комісії з туризму МОН України (наказ МОН України № 582 

від 25.04.2019 р.).  

Доц. Парфіненко А. Ю. є членом науково-методичної комісії, Вченої ради 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, членом 

науково-методичної комісії університету. Відповідальний редактор, заступник 

головного редактора з питань туризму Вісника Харківського національного 



3 

 

університету імені В.Н.Каразіна. Серія: «Міжнародні відносини. Економіка. 

Країнознавство. Туризм». 

Завідувач кафедри доц. Парфіненко А. Ю. неодноразово залучався для 

надання експертно-консультативних послуг у сфері туризму як член науково-

технічної ради Державного агентства України з туризму і курортів (2011-

2014 рр.), входив до складу робочої групи з розробки Державної цільової 

програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року, залучався до 

розробки «Стратегії розвитку кластеру культури і туризму Харківської області», 

«Концепції розвитку туризму в Харківській області до 2020 року», керівник 

робочої підгрупи з туризму для розробки Стратегії соціально-економічного 

розвитку Харківської області до 2020 року. 

Парфіненко А. Ю. є членом наукової ради з туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (наказ Мінекономрозвитку 

України №733 від 25.04.2016 р.), членом координаційної ради з питань розвитку 

туризму при Харківській обласній державній адміністрації (розпорядження від 26 

січня 2018 р. № 43), членом Туристичної ради при Харківському міському голові.  

За звітний період за участю завідувача кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства доц. Парфіненка А.Ю. було розроблено та введено в дію новітні 

стандарти вищої освіти зі спеціальності №242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавр та магістр:  

- Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Туризм» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом 

Міністерства освіти і науки № 1068 від 04 жовтня 2018 року. Retrieved from 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf.  

- Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Туризм» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Retrieved from 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-

metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/242-turizm-magistr-27.11.2017.doc.  

Також за участю Парфіненко А.Ю. напрацьовано проект стандарту з 

підготовки докторів філософії з туризму:  

- Проект стандарту вищої освіти України доктора філософії в галузі туризму 

для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Retrieved from  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/2018/07/02/242-turizm-

doktor-filosofii-270618.doc. 

У 2017 р. за ініціативи завідувача доц. Парфіненко А. Ю. на базі кафедри 

відбулося виїзне засідання Науково-методичної комісії МОН України зі 

спеціальності 242 «Туризм» на тему «Проблеми підготовки кадрів сфери 

туризму». 

6 квітня 2016 року завідувач кафедри туристичного бізнесу 

А.Ю. Парфіненко  брав участь у парламентських слуханнях на тему: «Розвиток 

туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної 

привабливості України». 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/242-turizm-magistr-27.11.2017.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/242-turizm-magistr-27.11.2017.doc
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Протягом звітного періоду зусиллями кафедри було ліцензовано 

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОКР «Бакалавр», ОКР 

«Магістр»), у 2017 р. проведено акредитацію даної спеціальності (ОКР 

«Бакалавр»). Відповідно, проведено значну роботу з підготовки освітньо-

професійних програм, розробки навчальних та робочих навчальних планів, 

навчально-методичного забезпечення дисциплін. У 2018 р. дана спеціальність 

стала основою для створення кафедри Міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи.  

За ініціативи завідувача було відкрито спеціальність 6.030205 

«Країнознавство», яка внаслідок зміни переліку спеціальностей трансформувалася 

у освітню програму «Міжнародні відносини та регіональні студії», 

започаткувавши підготовку у Каразінському університеті фахівців з міжнародних 

відносин. У 2018 р. проведено акредитацію даної спеціальності. У 2017 р. 

відкрито, а у 2019 р. акредитовано магістерські програми «Міжнародні відносин 

та регіональні студії: європеїстика», «Міжнародні відносин та регіональні студії: 

сходознавство».  

 

Нагороди та премії  

У 2015 році колективу кафедри було висловлено подяку Харківського 

міського голови Г.А. Кернеса за високий професіоналізм, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, значний внесок в розвиток туристичної 

індустрії міста Харкова. 

У 2016 році завідувачу кафедри – доц. Парфіненко А. Ю., було висловлено 

подяку Голови Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, 

вагомі трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди 

Дня туризму; 

У 2017 році колектив кафедри було нагороджено грамотою обласного 

комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» 

Управління культури і туризму Харківської ОДА за вагомий внесок у розвиток 

науки і з нагоди професійного свята – Дня туризму; 

У грудні 2018 р. колектив кафедри та студентів було нагороджено грамотою 

обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр 

туризму» Управління культури і туризму Харківської ОДА за активну участь у 

туристичних заходах регіону на волонтерських засадах. 

У червні 2019 р. завідувачу кафедри – доц. Парфіненко А. Ю., було 

висловлено подяку обласного комунального закладу «Харківський організаційно-

методичний центр туризму» Управління культури і туризму Харківської ОДА за 

плідну співпрацю та підтримку творчих ініціатив щодо розвитку туризму на 

Харківщині. 

21 лютого 2019 року колектив кафедри нагороджений грамотою обласного 

комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» 

Управління культури і туризму Харківської ОДА за плідну співпрацю, сприяння 

розвитку туризму на Харківщині, з нагоди Всесвітнього дня екскурсовода. 

У вересні 2019 р. колектив кафедри було нагороджено грамотою обласного 

комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» за 
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популяризацію туристичного потенціалу Харківщини, всебічну підтримку, 

активну участь у проведенні туристичних заходів з нагоди Всесвітнього дня 

туризму і Дня туризму в Україні. 

Протягом звітного періоду грамотами Ректора Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна були відзначені наступні співробітники 

кафедри: ст. викл. Волкова І.І., доц. Грицак Ю.П., доц. Євтушенко О.В., 

доц. Парфіненко А.Ю. доц. Посохов І.С.). 

 

Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

 Нагальної проблемою залишається відсутність наукової спеціальності з 

туризму, а, відповідно, можливість підготовки кадрів вищої кваліфікації за даним 

напрямком. Для вирішення даної проблеми завідувач кафедри, доц. 

Парфіненко А. Ю. бере активну учать у робочій групі МОН України з розробки 

та затвердження стандарту доктора філософії з туризму та відкриття аспірантури 

за даним напрямком. Наразі опрацьовано стандарт спеціальності, який проходить 

обговорення в МОН. 

 З 2014 р. кафедрою започатковано підготовку фахівців зі спеціальності 

6.030205 «Країнознавство» (зарубіжний відповідник «Regional Studies», галузь 

знань «Міжнародні відносини»), яка у 2016 р. у зв’язку із запровадженням нового 

переліку галузей знань і спеціальностей трансформувалася у програму 

«Міжнародні відносини та регіональні студії» (зарубіжний відповідник 

«International Relations and Regional Studies»), поклавши початок для підготовки 

міжнародників у Каразінському університеті. Зважаючи на це, доцільним є 

привести у відповідність назву кафедри до напрямків освітньої діяльності. 

Відповідне зауваження було висловлено і у звіті групи експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти під час акредитації магістерських 

програм «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» та 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», які реалізуються 

кафедрою.  

 Зважаючи на те, що підготовка за освітньою програмою «Міжнародні 

відносини та регіональні студії» передбачає всебічне вивчення міжнародних 

відносин як комплексу академічних дисциплін і політичної практики з глибоким 

розуміння одного або декількох ключових регіонів світу, вважаємо за доцільним 

закріпити за кафедрою назву «Міжнародно-політичного регіонознавства та 

туристичного бізнесу». Відповідні зміни у назвах кафедр відбулися і в інших ЗВО 

України, зокрема, у Київському інституті міжнародних відносин. Закріплення 

даної назви є доцільним і у контексті реалізації з 2020 р. нової освітньої програми 

«Міжнародний туристичний бізнес», за якою здійснено перший набір студентів і 

планується запровадження англомовної магістратури. 
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2. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОБОТА З 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР 
 

Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність       
держбюджетна тематика: 

 

Протягом звітного періоду кафедрою були виконані наступні науково-

дослідні роботи: 

- «Регіональні особливості розвитку міжнародного туризму» (реєстраційний 

номер – 0116U000918, керівник доц. Парфіненко А. Ю.). Термін виконання 

з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 року; 

- «Міжнародний туризм як фактор економічної та суспільно-політичної 

модернізації країн Центральної та Східної Європи»(реєстраційний номер – 

0116U000918, керівник доц. Парфіненко А. Ю.).Термін виконання 

01.01.2016 р. по 31.12.2017 р.; 

- «Міжнародний туризм як чинник європейської інтеграції країн Південно-

Східної Європи й України: економічний та геополітичний аспект» 

(реєстраційний номер 0116U000918, керівник: доц. Парфіненко А.Ю.). 

Термін виконання 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. 

З 2019 року кафедра приймає участь у проекті Модуль Жана 

Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222-EPP-1-2018-1-UA-

EPPJMO-MODULE). 

Запит на учать у програмі ЄС COSME «Сприяння сталому розвитку туризму і 

розвитку потенціалу малих і середніх підприємств (МСП) у сфері туризму за 

допомогою транснаціонального співробітництва і передачі знань» (Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України), 2019 р.  

Кафедра співпрацює й надає інформаційно-аналітичні послуги Департаменту 

туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Управлінню культури і туризму Харківської обласної держадміністрації, 

Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради. Наукові 

розробки кафедри знайшли відображення в розробці стратегії розвитку 

Харківської області до 2020 року. 

Публікація підручників та навчальних посібників: 

Основні наукові результати кафедри знайшли своє відображення в 

наступних підручниках та навчальних посібниках: 
1. Парфіненко А.Ю., Сідоров В.І., Любіцева О.О. Туристичне країнознавство К.: 

Знання, 2015. – 551 с. 

2. Туристична політика зарубіжних країн: підручник / кол.авт., за ред. А. Ю. 

Парфіненка.-Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна, 2015. – 220 с.(гриф МОНУ); 

3. Інноваційна економіка: навчальний посчібник / О.А.Довгаль, Г.В.Довгаль. – Х.: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2015. – 148 с. 

4. Юрченко С. О., Юрченко О. Є. Міжнародний туризм : навчальний посібник [для 

студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні 

відносини»] Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.  
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5. Олійник Я.Б., Яценко Б.П., Любіцева О.О. Географічне країнознавство: підручник 

/ Я.Б.Олійник, Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за наук.ред. проф.. Я.Б.Олійника, 

Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 911 с. 

6. Баранова В.В. та інші. Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 

частинах. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та 

фінансової системи України / авт. кол.; за редакцією д-ра екон. наук, проф. Жихор 

О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 

2017. – 1024 с. 

7. Любіцева О.О., Романчук С.П., Кочеткова І.В., Винниченко І.І., Михайленко 

Т.І.Туристичне краєзнавство: Канівщина [Навчальний посібник] / Любіцева О.О., 

Романчук С.П., Кочеткова І.В., Винниченко І.І., Михайленко Т.І.; за заг.ред проф.. 

Любіцевої О.О. – К, вид ТОВ «Альфа-ПІК», 2017.-194 с. 

8. Основи готельно-ресторанної справи: підруч. для вищ. навч. закл. Харк. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка.  - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2017. – 288 с.  

9. Юрченко С. О., Юрченко О. Є. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Готельно-ресторанна 

справа», «Міжнародні відносини та регіональні студії»] Харків: ХНУ имени В. Н. 

Каразина – 2017. – 204 с. 

10. Селютін В. М., Ольшанський О.В., Яцун Л. М. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності – Х : ХДУХТ, 2018. – 340 с. 

11. Лиман С. І., Парфіненко А. Ю., Посохов І. С. Історія туризму: навчальний 

посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). Суми: ПФ «Видавництво 

“Університетська книга”», 2018. – 372, [16] с. 

12. Данько Н.І., Євтушенко О.В. Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному 

бізнесі – Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2019. - 125 с. 

13. Глобальні проблеми сучасності : підручник / [кол. авт.] за ред. В. С. Бакірова 

(голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 632 с. 

14. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Сільськи зелений туризм : 

навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм») /Суми: ПФ 

«Видавництво «Університетська кни-га», 2019. - 191 с. (Рекомендовано до друку 

науково-методичною підкомісією №242 «Туризм» Міністерства освіти і науки 

України. Протокол № 13 від 20.11.2018 р.). 

15. Дедурін Г.Г., Бурдін., М. Ю. Країни Америки (США, Канада, Бразилія) Історія 

держави та права зарубіжних країн. Підручник. Х.: Майдан, 2020. С. 334 – 351. 

 

Публікація монографій:  
1. Малахова Л. В., Сідоров В. І. Трансформація міжнародних економічних відносин 

в епоху глобалізації / розділ 2.7. Глобальні проблеми як прояв кризового стану 

сучасного світового господарства. [колективна монографія] / Під. ред. А. П. 

Голікова, О. А. Довгаль. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015 - 316 с. 

2. Сідоров М. В., Юрченко О. Є., Юрченко С. О. Україна на світовому ринку 

туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку  Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2017– 256 с. 

3. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та 

національний досвід:  колективна монографія  / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Х. : 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с. 



8 

 

4. Алексєєва Т. І.. Реформування державних фінансів України в умовах 

інтеграційних процесів / Вплив глобалізації на економічний розвиток України // 

Харків: Вид. ПП Іванченко 2018. – С.6-18. 

5. Довгаль Г.В. Дезінтеграційні процеси в глобалізованому світі: чинники та моделі 

/ Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних 

відносин : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 540 с.(С. 109-126). 

6. Баранова В.В., Жихор О.Б. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в 

умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна 

монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І // Ужгород: Видавництво УжНУ, 

2018. – 432 с. (С. 24-35). 

7. Zhykhor O., Baranova V., Bilska O. Transformational processes the development of 

economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, 

prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA 

University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 pages.(Chapter 5. – рр. 

247-255). 

8. Zhykhor O., Baranova V., Bilska O., Fisunenko P. Management of innovative 

development the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, 

I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: 

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 1. – 263 pages.(Chapter 1. – 

рр. 33-41). 

9. Panova I., Dovgal О. International trade liberalization in the context of the global trend 

towards ecologization / The Potential of Modern Science: collective monograph. Vol. 2. 

London: Sciemcee Publishing, 2019. – P. 45-56. 

10. Любіцева О.О., Смірнов І.Г. Нові напрямки українсько-польської співпраці у 

сфері туризму (на прикладі відбудови високогірної обсерваторії та використання 

туристичних ресурсів історичних міст) Sozioökonomische und rechtliche Faktoren 

der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg.von Doktor 

der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V.Pasichnyk – kollektive Monographie in 

2 Bände. Band 1 – Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018.-476 S.S.436-447 

11. Kiptenko V., Liubitseva O, Malska M., Rutynskiy M., Zan’ko Yu., Zinko Yu. 

Geography of Tourism of Ukraine / The Geography of Tourism of Central and Eastern 

European Countries. Second Edition. – Wroclaw, Poland, Springer, s. 509-551. 

12. Miroshnychenko T., Dovgal О. Specific features, results and prospects of integration 

activities of the SCO as a regional organization// Development of modern science: the 

experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by 

authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing” 2019. P. 97–115. 

13. Сергієнко О.А., Білоцерківський О.Б., Баранова В.В. Prognostication and planning 

of economic development: microeconomic and macroeconomic levels/ Multi-authored 

monograph edited byJ. Žukovskis, K. Shaposhnykov –Vol. 2. – Lithuania: Publishing 

House «Baltija Publishing», 2019. – р. 770-787. 

14. Юрченко О., Юрченко С. Туристична Харківщина: реалії та перспективи / 

Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Edited by A.Ostenda, 

N.Svitlychna. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and 

Applied Arts Katowice School of Technology. - Monograph 28.  Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – С. 269-282. 

URL:http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/0c95b624d00eedcf4c4feb5c530d6f

ce.pdf. 
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Публікація наукових статей: 
 В цілому протягом звітного періоду на кафедрі підготовлено понад 200  

наукових публікацій, зокрема: 47 – у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 12 – у журналах, які ходять до реферативних баз Scopus та 

Web of Science), 16 – у іноземних виданнях, 177 – у фахових виданнях, а також 

136 тез доповідей, матеріалів конференцій, інших видань. Крім того, було 

підготовлено близько 40 розділів монографій, більше 50 навчально-методичних 

видань. 

 

Статті у виданнях, що мають імакт-фактор та/або реферуються базами 

даних SCOPUS або Web of Science 

1. Anatoliy Parfinenko, Liudmyla Sokolenko, Taliat Bielialov, Nina G Karpenko, 

Vitaliy Tolubyak, Sustainable Development of World Tourism Based on the 

Strategic Management, Academy of Strategic Management Journal, Volume 18, 

Special Issue 1 (2019): 1-7. (Scopus). 

2. Baranova V., Deineko Z., Zeleniy O., Bielcheva G., Lyashenko V. Wavelet 

Coherence as a Tool for Studying of Economic Dynamics in Infocommunication 

Systems // International Scientific-Practical Conference «Problems of 

Infocommunications. Science and Technology «PIC S&T’2019» (Ukraine, Kyiv, 

08-11 October 2019). – 2019. – pp. 336-340. (Scopus). 

3. Baranova V., Deineko Z., Zeleniy O., Lyashenko V. Stochastic Frontier Analysis 

and Wavelet Ideology in the Study of Emergence of Threats in the Financial 

Markets // International Scientific-Practical Conference «Problems of 

Infocommunications. Science and Technology «PIC S&T’2019» (Ukraine, Kyiv, 

08-11 October 2019). – 2019. – pp. 341-344. (Scopus). 

4. Dedurin G., Lohvynenko I., Nevzorov I. Formation of the constitutional and legal 

status of national minorities in The Second Polish republic (1918–1939) / Journal on 

European history of law. Vol. 11 No. 1. (Web of Science) 

5. Goralchuk A., Gubsky S., Tereshkin O. Development of a theoretical model for 

obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its 

experimental verification Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 

(Україна) 2/10 (86) 2017. – P. 12–19. (Scopus). 

6. Haponenko H. І., Kravchuk I. I., Kravchuk I. A., Shamara I. M., Marchuk N. A. The 

information means to promotion green tourism  Financial and Credit Activity: 

Problems of Theory and Practice 2019, Vol 4, No 31, рр. 497-505. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.191003 (Web of Science). 

7. Haponenko H. І., Kravchuk I. I., Kravchuk I. A., Shamara I. M., Marchuk N. A. The 

information means to promotion green tourism // Financial and Credit Activity: 

Problems of Theory and Practice 2019, Vol 4, No 31, рр. 497-505. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.191003 (Web of Science). 

8. Lytvyn N., Kolesnikova M., Yarosh A., Muzychuk O., Baranova V. Instituion of 

whistleblowers: characteristic features and guarantees of protection. Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2019. – Vol.22. (Special Issue 2). – Issue 4. 

(Scopus). 
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9. Nadiia Stezhko, Yaroslav Oliinyk, Larysa Polishchuk, Inna Tyshchuk, Anatoliy 

Parfinenko, Svitlana Markhonos, International Tourism in the System of Modern 

Globalization Processes, International Jounal of Management (IJm), 11 (3), 2020, 

pp.97-106. (Scopus). 

10. Syed Khalid Mustafa, M. Ayaz Ahmad, Valeria Baranova, Zhanna 

Deineko,Vyacheslav Lyashenko, Atif Abdulwahab A. Oyouni Using wavelet 

analysis to assess the impact of COVID-19 on changes in the price of basic energy 

resources // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 

Volume 8. No. 7. – July 2020. – pp. 2907-2912. (Scopus). 

11. Valeria Baranova, Olena Orlenko, Alla Vitiuk, Natalia Yakimenko-Tereschenko, 

Vyacheslav Lyashenko Information System for Decision Support in the Field of 

Tourism Based on the Use of Spatio-Temporal Data Analysis // International 

Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – Volume 9. 

No. 4. – July-August 2020. – рр. 6356-6361. (Scopus). 

12. Станчев М. Г. Шкабура Я. І. Х. Г. Раковский. Первые шаги в Париже: (из 

дипломатического дневника советского полпреда, октябрь-ноябрь 1925 г.). 

Bulgarian Historical Review, 2019. № 1-2, р. 198-245. (Web of Science). 

13. Alekseeva T., Burmaka T., Myronyuk M., Kulykovska D. Cybersecurity as an 

innovative influence factor on international relations. Science and innovation: 

materials of the international scientific-practical conference, c. Steyr, Аustria, 

30.05.2019 y.P. 28-31.(імпакт-фактор). 

14. Anna Perepelytsia/ Regulation of international tourist market with the help of 

information technologies/ Social Educational Project of Improving Knowledge in 

Economics/ Journal «Sepike»,2015. 

15. Haponenko Hanna, Shamara Iryna. Rural green tourism: hidden opportunities for 

Ukraine. Research and Innovation: Collection of scientific articles. - Yunona 

Publishing, New York, USA, 2019. - 200 p. (імпакт-фактор). 

16. Parfinenko, Anatolij. (2020). “The Russian World” on the Budva Riviera: Tourism 

and Foreign policy process in the Montenegro. Actual Problems of International 

Relations. 10.17721/apmv.2020.142.1.27-40. 

17. Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії 

міжнародних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». 2019. Випуск 24. С. 10-13. (імпакт-фактор). 

18. Алексєєва Т.І. Міжнародний туризм як чинник європейської інтеграції 

України: сьогодення та майбутнє // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. – Випуск 29. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.7-

12. (імпакт-фактор). 

19. Баранова В.В. Ризики валютного ринку в оцінці економічної безпеки 

народного господарства (дані вейвлет аналізу) // Науковий журнал «Вісник 

Одеського національного університету», 2019. – Том 24. – Вип. 1 (74). – С. 

137-141. (імпакт-фактор). 
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20. Гапоненко Г.І. Використання потенціалу сільських територій Харківської 

області в контексті розвитку сільського зеленого // Бізнес Інформ. – 2018. – № 

4. – С. 182-187. (імпакт-фактор). 

21. Гапоненко Г.І., Куликовська Д.Н. Використання досвіду Японії в становленні 

національної моделі економічного розвитку України// Бізнес Інформ, 2018. – 

№ 5. – С. 201-206. (імпакт-фактор). 

22. Довгаль О. А., Г. В. Довгаль. Глобальний інноваційний простір: передумови, 

специфіка та інструменти формування Глобальний інноваційний простір: 

передумови, специфіка та інструменти формування /Проблеми економіки.  

2017. №1.  С. 15-20.(імпакт-фактор). 

23. Лиман С.І., Фомін М. В. Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної 

академії культури за перші п’ять років існування (2013-2018) // Вісник 

Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації: зб. 

наук. пр. Харків, 2019.  Вип. 54. С. 150-160.  (Коперникус). 

24. Панова І.О. Сутність, еволюція та характеристика сучасного етапу розвитку 

еколого-економічних систем. Сутність, еволюція та характеристика сучасного 

етапу розвитку еколого-економічних систем //Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 1 (21). С. 49-55.(імпакт-

фактор). 

25. Парфіненко A. (2020). Балканський вимір європейської безпеки в світлі 

геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу // Філософія та 

політологія в контексті сучасної культури, 12(1), 222-232. 

https://doi.org/10.15421/352026. 

26. Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм у зовнішньополітичній стратегії 

республіки Куби // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 129. 

2016. С. 16-33. 

27. Парфіненко А.Ю. Туризм і тоталітаризм: чи стануть туристичні потоки 

«троянським конем» північнокорейського режиму»? // вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: Історіяю Політологія. 

Збірник наукових праць. Вип.25. – С. 109-119.(імпакт-фактор). 

28. Парфіненко А. Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної 

привабливості міста / Парфіненко А. Ю. // Географія та туризм. – 2015. – Вип. 

34. – с. 144-154. 

29. Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти 

глобального явища / Парфіненко А. Ю. // Actual problems of international 

relations. Release 126 (part I). 2015. – С. 12-23. 

30. Парфіненко А. Ю. До питання про інституціоналізацію туризмологічної освіти 

та науки в Україні (кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету 

– 10 років) / Парфіненко А. Ю. // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. 

Країнознавство. Туризм. – Вип. 5. – Х, 2016. – С. 124-130. 

31. Писаревський М. І. Забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування у на-прямку протидії рейдерству: організаційно-

економічний аспект / М. І. Писаревський // Нау-ковий вісник Полтавського 
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університету економіки і торгівлі. Серія Економіка. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 

№ 3. – С. 154-159. (фахове видання ВАК України, Index Copernicus (Польща)) 

32. Писаревський М. І. Пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств 

машинобуду-вання в напряму протидії рейдерству / М. І. Писаревський // 

Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків : УДАЗТ, 2017. – № 

59. – С. 137–142. (фахове видання ВАК України, Index Copernicus, РИНЦ 

(elibrary.ru), має бібліометричні та реферативні бази в розділі науко-вої 

періодики на сайті національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 

Науковій періодиці України (УРАН), GoogleScholar) 

33. Писаревський М. І. Проблеми системного підходу в економіці. – Хaрків : 

НАУ, 2017. – № 5 (61). – С. 309–319. (Index Copernicus). 

34. Писаревський М. І. Теоретичні основи формування сутності поняття 

«забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства» / М. І. 

Писаревський // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – Харків : ХНЕУ, 2017. – № 

5. – С. 20-25. (Index Copernicus). 

35. Сергей Лиман, Анатолий Порфиненко. Международните отношения на 

Балканите в средните векове в творчестве на Михаил Петров и Марин Дринов 

// Списание на Българската Академия на науките. Година CXXXII. 5 – 2019. – 

C. 15-22. (зарубіжне видання). 

36. Сергієнко О.А., Баранова В.В., Шеянова Е.Д. Удосконалення інструментарію 

оцінки та аналізу підприємницької діяльності туристичного підприємства 

//Інфраструктура ринку, 2019. – № 38. – С. 214-222.(імпакт-фактор). 

37. Станчев М., Вовк О., Красько Н. Назар Александрович Каразин в светлината 

на новите документи. Списание на Българската академия на науките/Journal of 

the Bulgarian Academy of Sciences. – София, 2019, № 5, с. 3-8.(Зарубіжне 

видання, імпакт-фактор). 

38. Юрченко С. О., Шаповал А. О. Розвиток повітряного транспорту в Україні // 

Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних 

статей).. – 2019. №66 (Спецвипуск). Додаток. Ч.1., С. 105-107. (імпакт-фактор) та 

ін. 

 

Сприяння науковій роботі студентів 

Наукова робота студентів кафедри туристичного бізнесу та країнознавства є 

невід’ємною складовою навчального процесу в університеті. У співавторстві з 

викладачами студенти кафедри приймають активну участь у формуванні Вісника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні 

відносини, економіка, країнознавство, туризм». Щороку студенти кафедри 

приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у 

тому числі, організованою кафедрою «Туристичний бізнес: світові тенденції та 

національні пріоритети». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують 

тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи. 

- При кафедрі туристичного бізнесу та країнознавства діють два наукових 

семінари з туризму (доц. Гапоненко А. І.) та міжнародних відносин та 
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регіональних студій (проф. Лиман С.І.), у межах яких студенти апробують 

свої доповіді та публікації. 

- У 2017 році студентки 2-го курсу кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Анастасія Висоцька, Маргарита Леовіна і Марина Носик 

стали переможцями конкурсу туристичних проектів «Я люблю Харків»: під 

назвою «Розвиток подієвого і ділового туризму». (Організатори 

Департамент міжнародного співробітництва, Департамент у справах сім'ї, 

молоді та спорту і творча група «Kailas-V»). 

- У квітні 2019 р. студентка V курсу Анастасія Вороніна виборола III місце у 

заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Туризм». 

- Станіслав Ковальчук, студент 2-ого курсу посів почесне ІІІ місце у 

конкурсі-есе, що був організований у межах проекту ENACTED – 

«Європейський Союз та його сусіди. Мережа для активізації участі ЄС на 

східних кордонах» (2017-2025), Чернівецький національним університетом 

імені Юрія Федьковича.  

- Студенти кафедри туристичного бізнесу та країнознавства спеціальності 

«Туризм» – Левіна Маргарита та Носик Марина під керівництвом к.е.н., 

доц. Баранової В.В. прийняли участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності 242 «Туризм» на базі Національного університету 

харчових технологій (м. Київ). 

- 21.03.2019 р. студенти кафедри взяли участь у роботі круглого столу 

«Теорія і практика сучасної науки очима молоді», який відбувся у 

Харківському національному технічному університеті сільського 

господарства імені Петра Василенка. 

- 23 травня 2019 року студентів кафедри було відзначено грамотами ОКЗ 

«Харківський організаційно-методичний центр туризму» та «Харківський 

обласний центр молоді» за участь у міському конкурсі на кращу авторську 

екскурсію «Відкриваємо Харківщину» та ін. 

Протягом звітного періоду студенти кафедри опублікували понад 43 

наукових публікацій (статті та тези доповідей) у наступних виданнях: 

- Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 

- Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та 

практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: 

ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 61 с.; 

- Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин: Матеріали ХІV науково-практичної конференції молодих вчених, 

29 березня 2019 року. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 205 с. 

- Питання Сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 28 березня, 2019 

року); 

- Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і 

практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 
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конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 

Ч. 2. – 87 с.; 

- Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / 

Матеріали XII міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – 476 с. 
 

Організація кафедрою міжнародних і всеукраїнських наукових та 

методичних конференцій, семінарів, виставок, олімпіад, експедицій тощо. 

Протягом звітного періоду викладачі та студенти кафедри також брали 

активну участь різноманітних освітніх та наукових заходах, зокрема: 

2015 рік 

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та туристичного бізнесу». 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: 

світові тенденції та національні пріоритети» з нагоди 10 річчя кафедри. 

2017 рік 

- VIII Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: 

світові тенденції та національні пріоритети». 

- Виїзне засідання НМК 242 «Туризм» МОН України «Проблеми підготовки 

кадрів сфери туризму». 

- Науково-практичний круглий стіл «Європейський Союз: історія та 

сучасність». 

- Участь у виставці «Харківщина: туристичні відкриття». 

2018 рік 

- науково-практичний круглий стіл молодих вчених «Україна та країни 

Центральної та Східної Європи: досвід суспільно-політичної модернізації та 

взаємодії» з нагоди Дня працівника дипломатичної служби України. 

- круглий стіл до Дня Європи «Європейський Союз: історія та сучасність». 

2019 рік 

- науково-практичний круглий стіл «Туризм і робота: краще майбутнє». 

- всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Питання сходознавства в Україні». 

- науково-практичний круглий стіл молодих вчених «Зовнішня політика і 

дипломатія держави в умовах трансформації міжнародних відносин» з 

нагоди Дня працівника дипломатичної служби України. 

- науковий семінар за сприяння «Windowon America» «Особливості 

міжкультурної комунікації: особливості гостинності в Америці й Україні». 

- науково-практичний круглий стіл «ЄС: історія та сучасність». 

2020 рік 

- науковий онлайн вебінар «Інклюзивний туризм: реалії та перспективи». 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства 

в Україні» (спільно з факультетом іноземних мов). 

- участь у робочій нараді з питань розвитку сільського (зеленого) туризму в 

громадах Харківської області під керівництвом Голови Харківської 

обласної ради Сергія Чернова. 
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- Всеукраїнська наукова конференція з нагоди 75-річчя створення ООН 

«Україна та країни Східної та Південно-Східної Азії: досвід модернізації 

та перспективи взаємодії» 
 

Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

 Продовжити роботу з пошуку госпрозрахункових тем, договорів, грантів, 

підвищення комерціалізації наукових досліджень. Розширення наукової роботи 

співробітників, публікація кожного не менше 2-х статей у виданнях з impact-

фактором, у тому числі, «Scopus» та «Web of Science». 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє 

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) 

Станом на 2020/21 н.р. навантаження кафедри становить 16039 годин, 

середнє навантаження на 1 ставку становить 567 годин. 
 

Розвиток матеріальної бази навчального процессу 

 Протягом звітного періоду кафедра працювала над обладнанням навчальних 

та виробничих лабораторій: зокрема, лабораторія організації ресторанного 

обслуговування, лабораторія технології продукції ресторанного господарства, 

лабораторія організації готельного обслуговування, кабінет туризмознавства. 
 

Ліцензування та акредитація спеціальностей та освітніх програм 

- 2015 рік: ліцензування спеціальності 6.030205 «Країнознавство»,ОКР 

«Бакалавр»; 

- 2017 рік: ліцензування спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 

ОКР Магістр»; 

- 2018 рік: акредитація освітньої програми «Міжнародні відносини та 

регіональні студії», спеціальності 291«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОКР «бакалавр»; 

- акредитація освітньої програми «Туризм», спеціальності 242 «Туризм», 

ОКР «Бакалавр»; 

- 2019 рік: акредитація освітньої програми «Міжнародні відносини та 

регіональні студії: європеїстика», спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОКР «Магістр»; 

- 2019 рік: акредитація освітньої програми «Міжнародні відносини та 

регіональні студії: сходознавство», спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОКР «Магістр»; 

- 2019 рік: акредитація освітньої програми «Туризм», спеціальності 242 

«Туризм», ОКР «Магістр» (зразкова акредитація). 

 

Запровадження нових навчальних дисциплін  

Протягом звітного періоду згідно з навчальними планами освітніх програм 

«Туризм» (спеціальність 242 «Туризм»), «Міжнародні відносини та регіональні 

студії» (спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
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регіональні студії), «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії: європеїстика», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії: сходознавство» (спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії), викладачами кафедри було 

розроблено та запроваджено близько 70 нових навчальних курсів: 

- «Управління персоналом в готельному бізнесі» (розробник Панова І.О.); 

- «Міжнародні системи та глобальний розвиток» (розробник доц. 

Панасенко Г.С.); 

- «Збройні конфлікти та політика безпеки в країнах Азії та Африки» 

(розробник Лиман С.І.); 

- Національно-релігійний чинник в суспільно-політичному житті країн 

Сходу(розробник Миколенко Д.В.); 

- «Німеччина та Франція в системі міжнародних відносин розробник (Лиман 

С.І); 

- «Сучасні конфлікти та їх прогнозування»(розробник Лиман С.І); 

- «Геополітика та геостратегія сучасного світу» (розробник проф. 

Шаповаленко М.В.); 

- «Переддипломний семінар» (розробник доц. Парфіненко А.Ю.), 

- «Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень» 

(розробник проф. Сичова В.В.); 

- «Міжнародно-політичне регіонознавство» (розробник проф. Лиман С.І.), 

Європейські студії (розробник проф. Шамраєва В.М.); 

- «Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації та глобалізації» 

(розробник доц. Тумаков О.І.) та ін. 

 

Робота зі вступниками, профорієнтаційна активність 

З метою забезпечення профорієнтаційної роботи на кафедрі були протягом 

звітного періоду проведені наступні заходи: 

- підготовлені та надруковані оновлені інформаційні матеріали (буклети, 

рекламно-сувенірна атрибутика про Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна та кафедру туристичного бізнесу та країнознавства); 

- оновлена інформація на веб-сторінці факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, зокрема, виготовлено та розміщено на 

сайті відеоролики з реклами спеціальності «Туризм», «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 

- проводяться консультації серед потенційних абітурієнтів (серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів (школи, ліцеї, гімназії); середніх 

спеціальних навчальних закладів (технікуми, коледжі);вищих навчальних 

закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації) щодо навчання на спеціальностях кафедри; 

- оновлено графік відвідувань загальноосвітніх та середніх спеціальних 

закладів м. Харкова; 
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- підтримується зв'язок з випускниками кафедри та залучення їх до 

профорієнтаційної роботи; 

- колектив кафедри приймав активну участь у проведенні Днів відкритих 

дверей університету. 
 

Розміщення навчальної та методичної літератури в репозиторії 

Університету  

 В репозиторії Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна розміщено понад 342 одиниць навчальної та методичної літератури 

факультету, з них близько 150 видань – кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства. До даного списку входять монографії, навчально-методичні 

посібники, методичні вказівки та наукові статті викладачів та аспірантів кафедри. 

  
Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними 

ресурсами, розміщеними на сайті університету (плани та програми, 

електронні версії підручників, навчальних посібників, лекційні презентації, 

матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, 

приклади екзаменаційних білетів тощо). 
Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, 

розміщеними на сайті факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу становить 90%. До даних ресурсів входять робочі програми 

та анотації навчальних дисциплін, завдання самостійної та індивідуальної роботи, 

тематика курсових робіт, списки рекомендованої літератури, питання до іспиту. 

 

Розвиток кафедрального веб-сайту  
Протягом звітного періоду було оновлено інформацію про освітні програми 

кафедри, додано сторінки «Працевлаштування», навчально-наукові видання 

кафедри, презентацію кафедри, регулярно з’являлися повідомлення про наукові 

події. Постійно оновлюються новини та анонси кафедри та інші рубрики, які 

висвітлюють навчальну, методичну, наукову, виховну роботу. Приділяється увага 

питанням працевлаштування випускників та профорієнтаційній роботі. 

Відповідальний за наповнення сайту – доц. Посохов І. С. Кафедрою 

започатковано і систематично підтримується робота в соціальних мережах 

Facebook(доц. Панова І. О.) та Instagram (доц. Шамара І. М.) 
 

Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих 

занять 

 Згідно з графіком проведення відкритих лекцій спеціальностей «Туризм» та 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» протягом 

звітного періоду викладачами кафедри було проведено відкриті заняття з 

дисциплін професійної та практичної підготовки. Тематика відкритих лекцій 

заздалегідь оприлюднюється на дошці оголошень кафедри, лекції відвідують 

викладачі кафедри та члени НМК факультету. Проведені заняття обговорюються 

на засіданні кафедри. Під час викладання лектори застосовують технічні засоби, 

використовують ілюстративний матеріал. 
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Оновлення форм і методик викладання 

Традиційним для професорсько-викладацького складу кафедри є використання 

активних методів навчання (проблемні лекції, дискусії, ділові ігри). Викладачами 

кафедри використовуються сучасні технологій контролю знань. Зокрема, система 

«Google Classroom». Значну роботу з використання інноваційних методів 

навчання у межах дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» проводить 

доц. Аксьонова Н. В., організовуючі квест-екскурсії містом та університетом. 
 

 

 

Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою 

навчання, запровадження елементів електронного навчання при навчанні за 

денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

На даний час загальна кількість дисциплін навчального плану, забезпечених 

розробленими дистанційними курсами за спеціальністю «Туризм» сягає 90%. У 

тому числі були сертифіковані 7 навчальних курсів: 

- «Туристичне краєзнавство», «Історія туризму», «Музейний менеджмент та 

маркетинг» - доц. Посохов І.С.; 

- «Основи наукових досліджень» - доц. Юрченко С.О.; 

- «Організація туристичних подорожей» - доц. Шамара І.М.; 

- «Сільський зелений туризм» - доц. Гапоненко Г.І.; 

- «Ділові сучасні документи та кореспонденція» - ст. викл. Мірошниченко 

Т.М. 

Протягом звітного періоду викладачами кафедри були розроблені наступні 

дистанційні курси в системі «MOODLE»: Основи наукових досліджень 

(розробник доц. Юрченко С.О.), Історія туризму (розробник доц. Посохов І.С.), 

Організація самодіяльного туризму (розробник доц. Грицак Ю.П.), Економіка 

України (розробник ст. викл. Писаревський М.І.), Географія туризму (розробник 

ст. викл. Волкова І.І.), Світова економіка (розробник доц. Баранова В.В.), 

Організація туристичних подорожей (доц. Шамара І.М.), Туристичне 

країнознавство (доц. Гапоненко Г.І.), Організація готельного господарства 

(розробник доц. Гапоненко Г. І.), Менеджмент туризму (ст. викл. Бойко О.В.), 

Економіка та планування діяльності підприємств туризму в Україні (доц. Гуслєв 

А.П.), Сільський (зелений) туризм (доц. Гапоненко Г.І.), Міжнародний туризм 

(доц. Ханова О.В.), Музейний менеджмент та маркетинг (доц. Посохов І.С.), 

Туристична політика зарубіжних країн (доц. Шамара І.М.)та ін. 
 

 

Робота з працевлаштування випускників та її результати 

Кафедра підтримує щільні стосунки з понад 100 туристичними та 

готельними підприємствами м. Харкова, що дозволяє отримувати актуальні 

вакансії з працевлаштування. Значна частина студентів 4-6 курсів (близько 20%) 

після проходження виробничої практики залишаються працювати на туристичних 

підприємствах. 

До викладання на кафедрі залучені фахівці-практики – директор 

туристичного підприємства «Райские каникулы» – викл. Бойко О. В., заступник 
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Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради – 

Згурська Ю. В., Ткаченко Т.С.– викладач кафедри, директор туристичної агенції 

«Поехали с нами». 

У 2019 р. кафедра співпрацювала з крупними підприємствами – 

туристичною компанією «Tez Tour» та готельним комплексом«Club Hotel 

Belpinar». 

За звітний період кафедрою було проведено наступні заходи з професійного 

розвитку студентів:  

- 20 березня 2015 року студентам кафедри було проведено лекцію «Тайм 

Менеджмент для студентів Університету: Зроби щось сьогодні!», лектор - 

професор маркетингу Швейцарської школи бізнесу та готельного 

менеджменту Магді Аталла; 

- 27 квітня 2015 р. лекція президента Золочівської районної громадської 

організації «Слобожанські оселі» Ірини Сумщенко «Сільський зелений 

туризм: питання та відповіді». 

- 4–5 квітня 2015 року група студентів факультету МЕВ та ТБ, що 

навчаються за напрямками «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм», 

разом з доцентом кафедри туристичного бізнесу Н. І. Данько взяли участь у 

роботі Форуму молодих рестораторів «ГастроЗона» у місті Одеса 

- 24 вересня 2015 р. презентація кар'єрних можливостей міжнародної 

компанії «САН ІнБев Україна»; 

- 21 квтіня 2016 р. межах тижня кар’єри відбулась професійна лекція 

засновника кулінарної школи Al.Cuisine Олексія Латкіна «Як створити 

бізнес міжнародного рівня?». 

- 25 листопада 2016 року професор маркетингу Швейцарської школи бізнесу 

та готельного менеджменту Магді Аталла провів інтерактивний захід з 

питань підвищення ефективності працевлаштування «Туризм та 

гостинність: сучасні тенденції та глобальна кар’єра»; 

- 03 березня 2016 року професор маркетингу Швейцарської школи бізнесу та 

готельного менеджменту Магді Аталла провів інтерактивний захід з питань 

підвищення ефективності працевлаштування «Як отримати посаду мрії?»; 

- 21 листопада 2017 року проведено інтерактивний захід з питань підвищення 

ефективності працевлаштування «Кар’єра в індустрії гостинності: як 

отримати роботу своєї мрії»; 

- 13 березня 2017 р. професійний тренінг директора турагенції 

«TUI» Безкровної Катерини SMM секрети просування турагенції TUI в 

Instagram»; 

- 15 листопада 2018 р. студенти першого курсу кафедри туристичного бізнесу 

та країнознавства під керівництвом викл. Панової І. О. побували на 

екскурсії у Харківській міській раді. У рамках візиту студенти мали 

можливість познайомитися з працівниками та депутатами міськради, увійти 

в курс справи про структуру та функціонування даної муніципалітетної 

структури; 



20 

 

- 15 листопада 2018 року на факультеті МЕВ та ТБ відбудеться майстер-клас 

Андрія Ільєнка на тему «Еволюція бізнесу з Китаєм: на чому зможуть 

заробити китаїсти»; 

- Протягом березня 2019 року студенти спеціальності «Міжнародні відносини 

та регіональні студії» разом з викладачами брали участь у роботі «Школи 

молодого дипломата». Проект реалізується за підтримки Департаменту 

міжнародного співробітництва Харківської міської ради та Молодіжної 

ради при Харківському міському голові; 

- 27 березня 2019 року, у межах тижня кар’єри, студенти кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства відвідали інтерактивний захід з 

питань підвищення ефективності працевлаштування випускників «Як 

продати себе роботодавцю в міжнародну компанію». Лектор: відомий 

професор маркетингу Швейцарської школи бізнесу та готельного 

менеджменту Магді Аталла; 

- 2 квітня 2019 року студенти кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства, у межах тижня кар’єри, зустрілись із засновником мережі 

сендвіч-барів «Fresh line» Вадимом Бортником. Він розповів історію 

створення мережі «Fresh line»;  

- 12 квітня 2019 р. проф. Сичовою В. В. для студентів 5 курсу освітньої 

програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» був проведений 

виїзний семінар на базі Департаменту економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації за темою «Суб’єкти 

прийняття зовнішньополітичних рішень у міжрегіональному 

співробітництві в умовах глобалізації» та ін. 

Готельне підприємство Kharkiv Palace має партнерські відносини з 

випусковою кафедрою і бере участь у реалізації освітньої програми в якості 

стейкхолдера. Зокрема, магістри, які навчаються на освітній програмі, постійно 

проходять виробничу практику в готелі Kharkiv Palace. Менеджмент готелю 

неодноразово залучався до перегляду змісту освітньої програми та викладання 

запропонованих дисциплін. У тому числі, для викладання курсів «Управління 

інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі», «Менеджмент SPA& Wellness 

індустрії», заняття з яких частково проходили на підприємстві. Випускники 

освітньої програми працювали та працюють у готельному комплексі на різних 

посадах й зарекомендували себе як працьовиті, дисципліновані та придатні до 

виконання професійних обов’язків фахівці. 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства підтримує партнерські 

відносини з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міської 

ради. Зокрема, студенти щороку проходять виробничу практику при 

Департаменті, беруть учать з міжнародних заходах, які проводить місто, у тому 

числі, на волонтерських засадах, а співробітники Департаменту запрошуються для 

роботи у складі атестаційної комісії, яка працює у закладі вищої освіти. 
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Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної 

мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних 

студентів та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів. 
 

Протягом 2018/19 н.р. студенти кафедри взяли участь у наступних 

програмах академічної мобільності, стипендіальних програмах, літніх школах: 

- Гедряков Дмитро – навчання у Державному університеті Гранд-Веллі (м. 

Аллендейл, Сполучені Штати Америки), 2016 рік; 

- Романова Анастасія – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, 

Beijing Language and Cultural University, Китай, вересень 2017 – липень 

2018. 

- Ганна Герегієва – участь у програмі академічної мобільності Erasmus, 

м. Аррокелаш, Португалія, 2018 р. 

- Доценко Анастасія – участь у стипендіальній програмі інституту 

Конфуція(м. Шеньян, Китай), 2018 р. 

- Шлома Любов – програма молодіжного обміну Уряду Японії «MIRAI», 3-5 

грудня 2018 р. 

- Левенець Маргарита – участь у програмі академічної мобільності Erasmus, 

Університет Фоджі, Італія, 01.02.2019 - 30.06.2019. 

- Ольшевська Анастасія – семінар “The same quality of all”, Польща, 

26.06.2019 - 04.07.2019. 

- Яндюк Аріна – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, Anhui 

University, Китай, вересень 2019 – лютий 2020. 

- Мороз Роман – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, Anhui 

University, Китай, вересень 2019 – лютий 2020. 

- Дрокіна Владислава – участь у стипендіальній програмі інституту 

Конфуція, Hebei Normal University, Китай вересень 2019 – січень 2020. 

- Савченко Микита – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, 

Xiamen University, Китай, вересень 2018 – січень 2019. 

- Шкарупа Таісія – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, 

Chongqing Normal University, Китай вересень 2019 –  січень 2020. 

- Шанка Ярослав – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція, 

Beijing Language and Cultural University, Китай, 01.09.2019 – 15.07.2020. 

- Студенти кафедри туристичного бізнесу та країнознавства (у кількості 5 

осіб), які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини та 

регіональні студії», під керівництвом проф. Сичової В. В. взяли участь у 

Літній школі в Любліні за темою «Захист прав міґрантів» (Summer School – 

Protection of Migrants’ Rights) у рамках проекту «Люблінська коаліція для 

інтеґрації», з 02.07 по10.07.2019 р. у Католицькому університеті в Любліні 

імені Іоанна Павла ІІ. 

- У вересні 2019 р. у межах програми Східного партнерства ЄС студенти 

кафедри Данило Подшибякін та Ельвіра Скред стали молодіжними послами 

ЄС «Young EuropeanAmbassador» та ін.  

- У жовтні 2019 р. студенти та викладачі кафедри протягом двох тижнів 

брали участь у циклі лекцій «Соціальне підприємництво» доктора Яна-
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Урбана Сандала. Ян-Урбан Сандала є засновником і генеральним 

директором Школи соціального підприємця IBS, засновником та 

президентом інституту його імені, радником Королівського Норвезького 

Міністерства торгівлі та промисловості. 

- Рой Альона – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція(КНР), 

2020 р. 

- Гур’єв Владислав – участь у програмі академічної мобільності Erasmus +, м. 

Лілль, (Франція), 2020 р. 
 

Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

Продовжити сертифікацію дистанційних курсів, покращити роботу з 

підготовки відеолекцій, розробити освітню програму підготовки гідів-

екскурсоводів у межах парадигми «Life Long Learning», яка реалізується в 

університеті, вивчити можливості запровадження інших програм. Продовжити 

роботу з підготовки власної навчальної літератури, активізувати участь 

викладачів у програмах академічної мобільності. 

 

4. МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Кафедра щільно співпрацює з науковцями країнам Центральної та Східної 

Європи. Зокрема, в межах укладеної угоди про співробітництво та угодою про 

академічну мобільність кафедра співпрацює з Вищої школою готельного бізнесу 

та громадського харчування міста Познань за наступними науковими 

напрямками: «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу та готельного 

господарства України та Польщі». 

Кафедра є членом міжвузівського об’єднання «Платформа розвитку 

туризму», заснованого обласним комунальним закладом «Харківський 

організаційно-методичний центр туризму». Одним із стратегічних напрямів 

роботи є продовження співпраці із закладами вищої освіти, які готують фахівців 

туристичної галузі. Представники кафедр туристичного бізнесу ЗВО ведуть 

активну роботу щодо розвитку внутрішнього туризму на Харківщині що значно 

зміцнює партнерство і підвищує цінності спільної діяльності. 

Кафедра підтримує щільні наукові контакти з близько 100 вищими 

навчальними закладами України, де надається туристична освіта. Завідувач 

кафедри неодноразово виступав експертом МОН з акредитації відповідних 

спеціальностей.  

З 2019 року кафедра приймає участь у проекті Модуль Жана 

Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222-EPP-1-2018-1-UA-

EPPJMO-MODULE). 

 

5. ВИХОВНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ 

САМОВРЯДУВАННЯМ ТА ЙОГО ОРГАНАМИ 

Складовою навчального процесу є виховна робота, в організації якої 

кафедра має власні традиції. Одна з них передбачає урочисту посвяту 

першокурсників у студенти-туристи, що відбувається у вересні і приурочена 

Всесвітньому дню туризму. 
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Робота кураторів відбувається на плановій основі й регулярно 

заслуховується на засіданнях кафедри. 

Студенти кафедри беруть активну учать у громадській роботі з розвитку 

туризму на Харківщині. 20.02.2019 керівництво ОКЗ «Харківського 

організаційно-методичного центру туризму», нагородило студентів кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства за активну волонтерську діяльність, 

участь у проведенні квесту щодо аудиту суспільних об'єктів та закладів на 

предмет доступності для людей з інвалідністю у межах компанії «Цифрове 

перетворення Харківської бласті» у травні 2018 року. 

Протягом звітного періоду кафедра проводила низку виховних та 

професійно-орієнтованих заходів:  

- святкування міжнародного Дня туризму та Дня туризму в Україні (27 

вересня); 

- проведення заходів з нагоди Дня ООН (24 жовтня); 

- відзначення Дня працівника дипломатичної служби України (22 грудня); 

- проведення заходів з нагоди Дня екскурсовода (21 лютого); 

- проведення заходів з нагоди Дня Європи в Україні (15 травня); 

- проведення Дня випускника на кафедрі. 

- засідання клубу «Словянські виміри» за темою «Різдво в традиціях 

слов'янських народів» (сумісно з Кирило-Мефодіївським центром 

Центральної наукової бібліотеки та Центром болгаристики і балканських 

досліджень імені Марина Дринова; 

- 21 лютого 2019 р. з нагоди Міжнародного дня гідів кафедра виступила 

організатором квесту для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» «Чи 

знаєш ти Каразінський?» та ін. 

- викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у Дні відкритих дверей, 

Дні випускника, Днях кар’єри, Ярмарку вакансій та ін. заходах університету.  

 

Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення 

протипожежної безпеки 

На кафедрі туристичного бізнесу створені безпечні умови щодо праці та 

навчання. Усім працівникам було проведено вступний інструктаж з охорони праці 

та протипожежної безпеки, кожному працівнику визначено робоче місце та 

забезпечено всіма необхідними для роботи засобами. Ведеться журнал 

інструктажів з охорони праці, студенти кафедри ознайомлені з «Програмою 

вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності».  

 

6. ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ У НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

1. Акредитація, освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні 

студії: сходознавство», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОКР «Магістр». 

2. Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення 

комерціалізації наукових досліджень. 
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3. Розширення наукової роботи співробітників, публікація кожного не менше 

2-х статей у виданнях з impact-фактором. 

4. У межах парадигми «Life Long Learning», яка реалізується в університеті, 

розробити освітню програму підготовки гідів-перекладачів, вивчити 

можливості запровадження інших програм.  

5. Робота з абітурієнтами (оновлення відповідних рубрик сайту кафедри, 

розміщення цікавих та корисних матеріалів, розміщення довідкової 

інформації іноземними мовами). Залучення в магістратуру та аспірантуру 

закордонних абітурієнтів. 

6. Продовжити роботу з працевлаштування випускників. Для забезпечення 

цього завдання сприяти розширенню баз виробничих практик, залученню 

діючих фахівців до навчального процесу, вивчити можливості укладання 

угод для впровадження дуальної освіти. 

7. Підготовка та сертифікація нових дистанційних курсів.  

8. Вдосконалення системи дистанційного навчання, методик ефективного 

проведення on-line лекцій, практичних занять та наукових конференцій. 

9. Оновлення матеріально-технічної бази. 

10. Забезпечення участі студентів та викладачів у програмах міжнародної 

академічної мобільності.  

11. Підготовка, організація та проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій, залучення нових міжнародних учасників та партнерів на 

основі договорів з університетом. 

12. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, 

симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних. 

 

Завідувач кафедри ____________________  ___________________________ 

     підпис    прізвище, ініціали 

 

 21.09.2020 р. 



Звіт 

про роботу завідувача кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова к.геогр.н., доц. Казакової Н.А. 

за період з 01.09.2015 року по 31.08.2020 року 

 

1.Робота з кадрами 

 

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри налічує 23 ставки (за 

загальним фондом).  

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 27 чол. 

Загальна кількість наукових працівників – 27 чол. 

Кількість докторів наук, професорів – 3 чол.  

– Довгаль О.А.  

– Гончаренко В.В. 

– Матюшенко І.Ю.  

Кількість кандидатів наук, доцентів – 16 чол.  

– Казакова Н.А.  

– Гончаренко Н.І.  

– Григорова –Беренда Л.І.  

– Непрядкіна Н.В. 

– Ханова О.В. 

– Рєзніков В.В. 

– Черномаз П.О. 

– Шуба М.В. 

– Поліванцев А.С. 

– Чичина О.А. 

– Зайцева А.С. 

– Коваленко Р.С. 

– Майборода О.Є. 

– Макарчук К.О. 

– Марченко І.С. 

– Сідоров М.В. 

Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 3 чол. 

– Ревякін Г.В.  

– Шолом А.С. 

– Панкова Ю.М.  

Кількість кандидатів наук, викладачей – 1 чол. 

- Бунін С.В.  

Кількість старших викладачей без наукового ступеня – 4 чол.  

- Дмітрієв В.М.  

- Касьян С.А. 

- Іщенко М.О. 



- Сердюк Г.В. 

Кількість аспірантів – 7 осіб 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами: 

За період з 2015-2020 рр. було захищено 26 кандидатських дисертацій 

аспірантами та здобувачами кафедри: 

1. Уварова Ірина Сергіївна 3 липня 2015 року на засіданні спеціaлізoвaнoї 

вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна 

2. Артеменко Анна Вікторівна 3 липня 2015 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

3. Саєда Суфіан Мохаммада Анкаві 4 липня 2015 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

3. Маханьова Юлія Миколаївна 27 листопада 2015 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна  

4. Елсеад Махмод Ахмед Юсф 5 лютого 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

5.Гуслєва Андрія Павловича 27 листопада 2015 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна  

6 Семенової Дap’ї Сеpгіївни 28 квітня 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна  

7. Турова Владислава В'ячеславовича 28 квітня 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна  

8. Сокол Катерина Михайлівна    липня 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

9. Шкіль Н.Г. 30 вересня 2016 року на засіданні спеціaлізoвaнoї вченoї paди 

К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

10. Шляхова Яна Вячеславівна 4 листопада 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

11. Петухова Віолетта Олегівна 5 листопада 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 



12. Пасмор Марина Сергіївна 4 листопада 2016 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

13. Сідоров Михайло Вадимович 29 вересня 2017 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

14. Марченко Іван Сергійович 2 березня 2018 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

15. Макарчук Катерина Олексіївна 2 березня 2018 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

16. Ревякін Георгій Володимирович 30 червня 2018 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

17. Таран Антон Юрійович 30 листопада 2018 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

18. Коваленко Роман Сергійович 28 лютого 2019 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

19. Скляренко Ярослава Петрівна 28 лютого 2019 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

20. Панкова Юлія Миколаївна 18 травня 2019 року на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

21. Савін Руслан Сергійович 04 червня 2019р. на засіданні спеціaлізoвaнoї 

вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна 

22.Фоміна Єлізавета Василівна 29 червня 2019р.  на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

23. Доля Роман Миколайович 28 грудня 2019 р. на засіданні спеціaлізoвaнoї 

вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна 

24.Бондаренко Михайло Ігорович 04 червня 2019 р. на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

25.Бунін Сергій Володимирович29 червня 2019 р на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 



26. Шолом Аліна Сергіївна18 жовтня 2019 р. на засіданні спеціaлізoвaнoї 

вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна 

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажування: 

Протягом 2015-2020 рр. науково-педагогічні працівники пройшли 

підвищення кваліфікації, а саме: 

1). наукове стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського 

доцента Непрядкіної Н.В.(З 06.11. 2017 р. по 19.11.2017 р.); 

2) наукове стажування у Фінляндії, м. Гуйттінен, Західно-Фінляндський 

коледж. Підвищення кваліфікації: доц. Шуба М. В., доц. Непрядкіна Н. В., доц. 

Казакова Н. А (з 22.04. 18 по 28.04.18 р.); 

3) стажування в Департаменті економіки та міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації, ст. викладача Касьян С. 

А.(16.10.17. по 30.11.17 р.); 

4) стажування в Департаменті економіки та міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації, проф. Голікова А. П.(12.12.17. по 

31.01.18 р.); 

5)курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому 

навчальному закладі»: доц. Гончаренко Н. І., проф. Матюшенко І. Ю., викл. 

Шолом А. С., доц. Непрядкіна Н. В.; 

6) курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська 

мова – професійне спрямування» для науково-педагогічних працівників 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Алексеева Т. І., 

Глазкова А. С., Казакова Н. А., Шуба М. В., Непрядкіна Н. В., Ханова О. В.; 

7) наукове стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського 

доцента Шуби М.В. та Макарчук К.О. (з 05.11.2018 року по 17.11.2018 року); 

8)курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому 

навчальному закладі»: ст..викл. Макарчук К.О., викл. Сердюк Г.В.; 

9) англомовний курс лекцій професора Ян-Урбана Сандала (Норвегія) на 

тему «Соціальне підприємництво», викладача Панкової Ю.М. (з 15.04.2019р. по 

25.04.2019р.); 

10) короткострокове підвищення кваліфікації на базі Центру електроного 

навчання ХНУ імені В.Н. Каразіна в межах реалізації програми «Сучасні 

методи навчання» (з 11.18р. по 05.19 р.) Рішення Науково-методичної ради 

ХНУ імені В.Н. Каразіна сертифікат від 29.05.2019 р. доц. Григорова-Беренда 

Л.І., ст.викл Касьян С.А.; 

11) наукове стажування в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, 

Польща (доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 



Голікова Шуба М.В, доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова Макарчук К.О. (з 8.11.2019 р. по 13.12.2019 р.). 

13) підвищення кваліфікації на базі ТОВ «ПРОФІТ» за напрямом 

«Інноваційні логістичні технології: досвід та його впровадження у навчанні 

спеціалістів з міжнародної логістики» (к.г.н., доцент, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Казакова Н.А. (з 2 

грудня 2019 р. по 28 лютого 2020 р.). 

14) тематичний науково-практичний семінар «Науково - методичні аспекти 

та нормативно - правові засади запобігання «депрофесіоналізаціїї 

/репрофесіоналізації» науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти» 

(доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

Григорова-Беренда Л. І., доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова Зайцева А. С., доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова Шуба М. В.). 

15) курси для науково-педагогічних працівників Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна «Технологія дистанційної 

освіти навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти» (доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Чичина 

О.А.; старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова Панкова Ю.М.). 

16) підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в системі 

електронного (дистанційного) навчання» - Ханова О.В., Мірошниченко Т.М. 

17) курси підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти, Центрі 

електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна за програмою «Організація підсумкового контролю знань з 

використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle», (викладачі 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Казакова 

Н.А., Довгаль О.А., Матюшенко І.Ю., Зайцева А.С., Гончаренко Н.І., Григорова-

Беренда Л.І., Коваленко Р.С., Майборода О.Є., Макарчук К.О., Непрядкіна Н.В., 

Рєзніков В.В., Ханова О.В., Черномаз П.О., Чичина О.А., Шолом А.С., 

Шуба М.В., Іщенко М.О., Касьян С.А.) 

 

2. Результати наукової діяльності кафедри 

 

Результатами наукової діяльності є видання монографій та розділів 

монографій: 

1. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : 

колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с. 

2. Кизим М.О., Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку 

нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні Монографія. / М.О 



Кизим., І.Ю Матюшенко., І.В Шостак., М.О. Данова– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 

272 с. 

3. Матюшенко І.Ю., Кизим М.О. NBIC-технології як ключовий фактор 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мікроелектроніки в країнах 

світу і Україні Монографія /І.Ю Матюшенко., М.О.Кизим – Х.: ВД «ІНЖЕК», 

2015. – 432 с. 

4.Сідоров В. І. Судова система Франції монографія / Сідоров В. І. Здоровко 

С.Ф.// Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 188 с. 

5. Бабенко В.О.,Фірсанова В.О., Панкова Ю.М., Бондаренко 

М.І.Формування перспективних напрямів зовнішньоекономічної 

діяльності України в міжнародному бізнес-просторі. Актуальні проблеми 

прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем [За ред. 

О.І.Черняка, П.В. Захарченко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. C. – 

53 – 71. 

6. Матюшенко І.Ю.Розробка і впровадження конвергентних технологій в 

Україні в умовах нової промислової революції: організація державної 

підтримки: моногр.  Харків: ФОП Александрова К. М., 2016. 556 с. 

7. Матюшенко І. Ю., Кизим М.О.NBIC-технології як ключовий фактор 

розвитку ІКТ і мікроелектроніки в країнах світу і Україні: моногр.Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2015. 432 с. 

8. Сидоров В.И.,Салах Гасим, Гайдей Н.С.Исламская финансовая 

системаХ.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 420 с. 

9. Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних 

економічних відносин : Колективна монографія за ред.. Довгаль О.А., Казакової 

Н.А.Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 472 с. 

10. Довгаль О.А.,Таран А.Ю.Технологічне лідерство Німеччини в процесі 

економічного розвитку ЄСХ. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 240 с. 

11. Матюшенко І.Ю., Позднякова А.М.Домінанти смартизації 

інноваційного простору // Смарт-розвиток економіки : концепти та 

інструментарій : колективна монографія / за заг. ред. В.Б. Родченка.Харків : 

Вид-во "Право", 2019. 254 с. С. 48-87. 

12. Матюшенко І.Ю. Конвергенція знань, технологій і суспільства для 

вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції // 

Актуальніпроблеми міжнародного бізнесу : кол. монографія / С. І. Архієреєв, В. 

О. Бабенко, Є. М. Воробйов, І. Ю. Матюшенко та ін.; за наук. ред. С. І. 

Архієреєва, В. І. Сідорова. Харків : Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, 2019. С.51-96. – 264 с. 

13. Кизим М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку 
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спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної 



програми «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти)Х. 

: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 

24. Довгаль О. А., Сердюк Г. В. Міжнародні економічні відносини : 

методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 3-го курсу 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми 

«Міжнародні економічні відносини»Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019.  

25.Довгаль О. А., Григорова -Беренда Л. І. , Казакова Н. А., Макарчук 

К. О. .Курсова робота з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» : 

методичні рекомендації до виконання для студентів 3-го курсу спеціальності 

«міжнародні економічні відносини» освітніх програм «Міжнародні економічні 

відносини» та «Міжнародний бізнес»Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018.  

26. Черномаз П.О. Стратегія регіонального розвитку: європейський 

контекст : Інформаційний ресурс системи електронного (дистанційного) 

навчання, визнаний в якості навчально-методичної праці / Сертифікат 

№ 145/2019, підстава: рішення Науково-методичної ради ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

протокол № 3 від 26.02.2019 р.Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. Режим доступу: 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14622 

27.Непрядкіна Н.В. Дистанційний курс: Міжнародні відносини та світова 

політика ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків. Сертифікат № 141/2019, Протокол 

№ 3 від 26.02.2019р. 

28. Непрядкіна Н.В. Дистанційний курс: Міжнародні валютні та фондові 

ринки ХНУ імені В. Н. Каразіна,Харків. Відкритий для студентів (апробований). 

29. Григорова-Беренда Л. І., Казакова Н. А., Касьян С. А., Непрядкіна Н. В., 

Ханова О. В.Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації до виконання для 

студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти / (5-те вид., перероб. і доп.). – Х. : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2019. – 38 с. Режим 

доступу:http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14635 

30. Довгаль О. А., Григорова -Беренда Л. І. , Казакова Н. А., Макарчук 

К. О. .Курсова робота з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» : методичні 

рекомендації до виконання для студентів 3-го курсу спеціальності «міжнародні 

економічні відносини» освітніх програм «Міжнародні економічні відносини» та 

«Міжнародний бізнес»Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 

31. Черномаз П.О. Актуальні проблеми світового господарства та міжнародних 

економічних відносин : Інформаційний ресурс системи електронного 

(дистанційного) навчання, визнаний в якості навчально-методичної праці / 

Сертифікат № 183/2019, підстава: рішення Науково-методичної ради ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, протокол № 1 від 30.10.2019 р. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. 

Режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1866 

32. Григорова-Беренда Л.І. Геоекономічна стратегія України: дистанційний 

курс. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. Режим 

доступу:https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1950 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14635
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1950


33. Чичина О.А. Дистанційний курс «Етика міжнародного бізнесу» Харків: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.(реєстраційний № 0207-240 від 18.11.2019) 

34. Григорова-Беренда Л. І., Зайцева А. С., Казакова Н. А. Організація 

процесів та систем транспортних перевезень: методичні рекомендації до 

практичних, семінарських занять та самостійної роботи (для студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми 

«Міжнародна логістика і митна справа») Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2020. – 56 с. 

35. Л. І. Григорова-Беренда, А. С. Зайцева, Н. А. Казакова Інформаційні 

системи та технології в логістиці : методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» освітньої програми «Міжнародна логістика і митна 

справа» Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 44 с. 

 

2.3. Статті в виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються 

системами SCOPUS або WebofScience: 

1. Matyushenko, I., Moiseienko, Yu., &Khanova, O. (2015). Prospects for 

creating material grounds for information economics on the basis of micro-electronic 

technologies and sensor enginery utilizing NBIC-technologies in Ukraine. British 

Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, 

Wilmington; India, Gurgaon, 9 (3), 1-16. http://sciencedomain.org/issue/1224. (ISI 

Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2016/19532). 

2. Matyushenko, I., Buntov I., & Khanova, O. (2015). The next economy in 

Ukraine: developing alternative energy with the help of NBIC-technologies.British 

Journal of Economics, Management & Trade,United Kingdom, London; USA, 

Wilmington; India, Gurgaon, 9 (2), 1-19. http://sciencedomain.org/issue/1223. (ISI 

Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2016/18567). 

 

За звітний період було викладачами кафедри було видано 233 статті у 

фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових 

праць) та 206 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.  

 

2.4. Кафедрою міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова було організовано наступні заходи: 

1. Методичний семінар для викладачів та аспірантів факультету 

«Інформаційні ресурси в сучасному освітньому та науковому середовищі».31 

березня 2016 р. -  Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2016.  

2. Методичний семінар для викладачів та аспірантів на тему: 

«Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В Н. Каразіна: особливості для викладача». 21 жовтня 2015 р. 

- Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2015. 

http://www.sciencedomains.org/journal-home.php?id=20
http://www.sciencedomains.org/journal-home.php?id=20
http://www.sciencedomains.org/journal-home.php?id=20
http://www.sciencedomains.org/journal-home.php?id=20


3. ХІ науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин 

(25.03.2016 р.) 

4. Науково-практичний круглий стіл «Європейська система захисту 

прав людини» 28 квітня 2017 року. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Факультет 

МЕВ та ТБ 

5. Методичний семінар «Оновлення Положення в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна: акценти змін» 4 травня 2017 

року Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Факультет МЕВ та ТБ 

6. ХІІ науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин (31 

березня 2017 року) 

7. ХІІІ науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин (30 

березня 2018 року) 

8. Методичний семінар для викладачів та аспірантів факультету 

«Особливості організації та проведення практик студентів факультету» 

(18.11.2017) 

9. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Розвиток транснаціонального бізнесу у країнах Східної Азії (на прикладі 

Японії, Китаю, Республіки Корея)» (19 вересня 2017 р.) 

10. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи» 

(30.10.2017р.) 

11. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Глобалізація і регіоналізація , як вектор розвитку національної економіки 

Нігерії» (30.10.2017р.) 

12. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення 

енергетичної безпеки» (18.01.2018 р.) 

13. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: 

євроінтеграційний контекст» (18.01.2018 р.) 

14. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Інформатизація глобального економічного розвитку» (18.01.2018 р.) 

15. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Сучасні тенденції розвитку ринку медичних послуг» (7.03.2018 р.) 

16. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Енергетична безпека в глобальних умовах розвитку» (7.03.2018 р.) 

17. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Роль Світової організації торгівлі у глобальній інституціоналізації 

національних економік» (19.04.2017р.) 



18. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС» 

(17.05.2018 р.) 

19. ХІV науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин (29 

березня 2019 року) 

20. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євро 

інтеграційний контекст» (25 вересня 2018 р.) 

21. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку 

сільськогосподарської продукції» (25 вересня 2018 р.) 

22. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів 

кафедри «Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 

трансформацій» (9 листопада 2018 р.) 

23. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри  

«Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу» 

(листопад 2018 р.) 

24. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри  

«Туристична політика європейського союзу у контексті сегментації 

європейського конкурентного простору» 

25. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова «Розвиток 

економічного співробітництва країн ШОС в контексті святових інтеграційних 

процесів» 27 серпня 2019 р. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет МЕВ 

та ТБ, 2019. 

26. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова «Фінансові 

інструменти сприяння діяльності міжнародного бізнесу в умовах глобалізації» 

27 серпня 2019 р. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет МЕВ та ТБ, 

2019. 

27. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова «Диверсифікація 

ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки» 18 

вересня 2019 р. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет МЕВ та ТБ, 2019. 

28. ХV науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин (03 

квітня 2020 року) 

 

2.5. Нагороди, які отримали викладачі кафедри: 

1. Матюшенко І.Ю. отримав диплом ІІ ступеня за монографію «Розробка і 

впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової 



революції: організація державної підтримки» на XVIIІ виставці-конкурсі 

навчальної та наукової літератури, що проводив Навчальний центр методичної 

роботи, (наказ по ХНУ від 24.01.2018 №0208/024) 

2. Перемога у конкурсі на краще науково-методичне забезпечення 

навчального процесу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна за підсумками 2018 року. Напрям «Розвиток методик і технологій 

дистанційного (електронного) навчання» – 1 місце — кафедра міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу. 

3. Перемога у конкурсі на краще науково-методичне забезпечення 

навчального процесу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна за підсумками 2019 року. Напрям «Розвиток методик і технологій 

дистанційного (електронного) навчання» – 1 місце — кафедра міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу. 

4. Диплом нагороджується Авторський колектив під керівництвом 

Казакова Н.А., Довгаль О.А., Диплом за монографію «Глобалізація та 

регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин»XX  

виставка конкурс навчальної та наукової літератури Харків: ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2019 

5. Дипломом нагороджується Матюшенко І.Ю. співавтор монографії 

Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications XX  виставка 

конкурс навчальної та наукової літератури Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019 

 

2.6. Міжнародні програми та грантові заявки 

Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 

4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) реалізується на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, проведення якого 

розраховане на три навчальні роки (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 

Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова є 

базовою кафедрою проекту, на якій діє магістратура практичного спрямування 

за новою освітньою програмою «Міжнародна та європейська економічна 

інтеграція». 

Викладачами Модулю Жана Моне «Європейська інтеграція України в 

умовах Індустрії 4.0» є науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова, а саме: д.екон. наук, проф.. 

Матюшенко І.Ю., к.е.н., доц.. Беренда С.В., к.е.н., доц. Рєзніков В.В., к.е.н., ст. 

викладач Шолом А.С., к.е.н., доц. Чичина О.А. 

 

 



3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

 

3.1. Профорієнтаційна робота кафедри 

Кожен рік викладачі активно приймають участь у профорієнтаційній роботі 

з абітурієнтами. Викладачі відвідують середні навчальні заклади та проводять 

бесіди з майбутніми абітурієнтами шкіл: № 73, 140, 162, 5, 107, 169, 4, 52, 18, 

159, 112, 67, 50 м. Харкова, Золочівська загальноосвітня школа № 2. 

Під час проведення Днів відкритих дверей в Харківському національному 

університеті ім. В.Н.Каразіна викладачі кафедри ознайомлюють абітурієнтів та 

їх батьків з діяльністю факультету, з умовами вступу на спеціальність 

«міжнародні економічні відносини», особливостям навчання, перспективам 

працевлаштування. До Днів відкритих дверей співробітники кафедри розробили 

та роздрукували буклети з інформацією про спеціальність «міжнародні 

економічні відносини» українською мовою та окремо російською мовою для 

абітурієнтів з іноземних держав. Проводиться постійне інформування студентів 

та абітурієнтів о діяльності кафедри за допомогою використання соціальних 

мереж. 

 

3.2. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення 

відкритих занять.  

Протягом кожного навчального року проводяться відкриті лекції, згідно 

затверджених на початку кожного навчального семестру графіків. Результати 

взаємовідвідування відкритих лекційних занять обговорюються на засіданні 

кафедри. Якість навчального процесу характеризується високим професійним 

рівнем, при проведенні відкритих лекцій професорсько-викладацький склад 

застосовує новітні освітні технології, в т.ч. мультимедійне обладнання, що 

забезпечує якісну інтеграцію наукової та навчальної роботи в умовах 

інноваційного освітнього простору та надає можливість формувати у студентів 

мотивацію до занять науковою роботою.  

 

 

 

 

Зав. кафедри  

міжнародних економічних відносин  

імені Артура Голікова                                                                 Надія КАЗАКОВА 

 

 

 

 

 

 



Звіт завідувача кафедри міжнародних відносин,  

міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Новікової Людмили Вікторівни, к.ю.н., доцента 

про роботу кафедри  за 5 років ( 2015/2016  - 2019/2020) 

 

 

Кафедру міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки було створено на базі 

кафедри міжнародного права (наказ № 4002-1/596 від 13 грудня 2016 року). Кафедрі було 

доручено проводити освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 291 « Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також продовжувати підготовку 

здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти за напрямом підготовки 6.030302 

«Міжнародне право». Останній випуск бакалаврів за напрямом «Міжнародне право» було 

здійснено в  червні 2019 року. 

 

 

1. Робота з кадрами. 

1.1. Склад кафедри: 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Загальна кількість науково-

педагогічних працівників 

22 26 30 28 28 

Загальна кількість наукових 

працівників   
- - - - - 

Кількість докторів наук, 

професорів 

4 4 3 4 6 

Кількість кандидатів наук, 

доцентів 

12 15 15 17 14 

Кількість кандидатів наук, 

старших викладачів 

4 5 5 2 2 

Кількість старших 

викладачів без наукового 

ступеня 

- - 1  

- 
1 

Кількість викладачів без 

наукового ступеня 
2 2 6 5 5 

 

 

1.2. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань:  

За звітній період пройшли підвищення кваліфікації   29 осіб  

 

У 2015/2016 навчальному році  

науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації, а 

саме:  

1. доц. Новікова Л.В. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин, 2015 р., 108 год. свідоцтво. 

2. доц. Новікова Л.В. Дипломатичне стажування за програмою Єврошколи: «Італія: мистецтво 

культурної дипломатії», 2016 р., сертифікат 25.03.2016. 

3. доц. Харченко І.М.  Дипломатичне стажування за програмою Єврошколи: «Італія: 

мистецтво культурної дипломатії», 2016 р., сертифікат 25.03.2016. 

4. ст. викл. Солових Є.М. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 189915 Тема: «Особливості 

паблікрилейшен» Дата видачі -19 лютого 2016 р. 



7. доц.  Григоренко Я.О. Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна, «Технології 

дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», 2015 р., Сертифікат № 2107 

8.  доц. Шамраєва В.М. Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна,  «Технології 

дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», 2015 р., Сертифікат № 0207-678 

 

У 2016/2017 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли 

курси підвищення кваліфікації, а саме:  

1. доц. Новікова Л.В. Certificate of Completion for participation in the 13th internship program 

«Lithuania: history of successful choice» (4 ECTS credits) organized by the Diplomatic Trainings 

Euroschool in cooperation with the MFA of Lithuania and the VFA of Ukraine. Held January 17-

21, 2017- Vilnius Lithuania. ES 01-05/02 

2. доц. Шамраєва В.М. «Innovative educational technologies: experience of the European Union 

and its implementation in the training of political scientists, sociologists, philosophers, 

psychologists, historians» : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of 

international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University 

for scientists of Ukrainian universities on December 26–28, 2016 in Sladkovičovo, Slovak 

Republic. 

3. доц. Шамраєва В.М. Захист докторської дисертації Спеціалізована вчена рада Д 26.001.29 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 12.10. 2016 

4. доц. Рєзніков В.В. Підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційної освіти у 

вищому навчальному закладі», випускна робота «Теорія міжнародних відносин». 

Реєстраційний номер №0207-798 від 14.11.2016 

5. доц. Григоренко Я.О. «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» 

Сертификат. «Internships in International Intergovernmental Organizations:International Career» 

organized by the NGO 09.05.2017 – 13.05.2017 in Vienna (Austria) and Budapest (Hungary). Дата 

видачі: 13.05.2017 

 

 

У 2017/2018 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли 

курси підвищення кваліфікації, а саме: 

1. доц. Застава І. В. – стажування по кафедрі філософії та політології Харківської державної 

академії культури в період з 12.03.2018 до 16.04.2018р.  

2. доц. Новікова Л.В. – підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

3. викл. Закурдаєва О.В.- підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

4. доц. Меленцова О.В. - підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

5. викл. Федорова Г.Ю.- підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

6. проф. Шамраєва В.М. - підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

7. ст. викл. Юдіна Я.В. - підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ХНУ імені 

В.Н. Каразіна за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в період з 

20.03.2018 до 25.04.2018 р.  

8. доц. Лубенець С.В. Стажування по кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови 

НТУ «ХПІ», з 15.03.2018 р. по 15.06.2018 р. Посвідчення №66-04-21/111 від 20.06.2018 р. 



9. викл. Алексєєва Т.І. Харківський національний університет імені  

В. Н. Каразіна інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного навчання), 

сертифікат про підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – 

професійне спрямування» обсягом 210 годин (7 кредитів). Реєстраційний № 0207-995 від 

25.04.2018 р.   

10. проф. Хижняк Л.М. стажування на кафедрі методів соціологічних досліджень Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 2.11.2017-28.12.2017. Свідоцтво № 908 від 

28.12.2017 р 

11. доц. Хижняк О.В. Захист докторської дисертації 2018 р. 

 

У 2018/2019 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли 

курси підвищення кваліфікації, а саме:  

1. доц. Доценко О.М. – підвищення кваліфікації у Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна за програмою «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та 

фахової передвищої освіти» без відриву від основної роботи  для розробки дистанційного 

курсу «Основи наукових досліджень» з 01 квітня 2019 р. по 24 травня  2019 р. 

2. доц. Файєр О.А. Сертифікат «Бенчмаркетинг в управлінні професійним розвитком науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти» № 19 від 3.03.2019 .р 

3. доц. Файєр О.А. Сертифікат «Оцінювання роботи щодо підсумків підвищення кваліфікації 

та стажування науково-педагогічних працівників у 2018 році та актуальні виклики для 

якості діяльності в 2019 році № 089 від 19.12.2018р 

4. проф. Каплін О.Д. З 15 лютого 2019 р. по 16 квітня  2019 р. стажування на кафедрі історії 

Східної Європи 

5. доц. Чернишова Л.О. Харківський державний університет харчування та торгівлі, Центр 

підвищення кваліфікації. Програма: «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в 

освіті» 17.09.2018 р. – 31.11.2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№ХА01566330/000156-18 від 31.10.2018 

6. доц. Чала О.В. з 2 квітня 2018 р. по 18 червня 2018 р. EPAM  System Inc. Сертифікат 

«EPAM training center 

 

 

У 2019/2020 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли 

курси підвищення кваліфікації, а саме: 

1. доц. Доценко О.М. - підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового 

контролю з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» в Центрі 

післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

18.05.2020 – 25.05.2020; 

2. доц. Меленцова О.В.- - підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового 

контролю з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» в Центрі 

післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

18.05.2020 – 25.05.2020; 

3. доц. Файєр О.А. - підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового 

контролю з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» в Центрі 

післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

18.05.2020 – 25.05.2020; 

4. проф. Солових В.П. Атестація в атестаційній комісії при Вищому навчальному закладі 

«Міжрегіональна Академія управляння персоналом» щодо володіння державною мовою 

23.10.2019; 

5. доц. Солових Є.М. Тренінг «Ораторське мистецтво – базовий курс» Університет Лідерства 

та Комунікацій Олени Жаворонкової 25-26 січня 2020.  

6. доц. Файєр О.А. Сертифікат «Сучасні технології організації та проведення стажування 

науково-педагогічних працівників відповідно до вимог  Закону України «Про освіту» та 



Вимог щодо отримання практичного результату за підсумками стажування» № 063 від 

29.11.2019р 

7. Файєр О.А. Pearson Edexcel Level 1 Certtificate in ESOL International (CEF B2) Issued 

05.08.2020 Pearson Education Ltd (register.ofqual.gov.uk) arson test of English General (CEF 

B2) Pass with distinction in June 2020  

 

   1.3. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих 

викладачів та науковців. 

 

2018/2019 

Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі складає 28 осіб.  

З них: 8 молодих науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 35 років (29%) та 6 

досвідчених науково-педагогічних працівників, вік яких складає більше ніж 50 років (22%). 

Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри складає 44 роки 

 

2019/2020 

        Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі складає 28 осіб.  

З них: 5 молодих науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 35 років (18%) та 7 

досвідчених науково-педагогічних працівників, вік яких складає більше ніж 50 років (25%). 

Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри складає 45 років. 

    

1.3. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

З 28 науково-педагогічних працівників 22 особи мають науковий ступінь (кандидат чи 

доктор наук), але з них 10 осіб не мають вченого звання «доцент», тому необхідно спрямувати 

зусилля на отримання вченого звання викладачами, які мають достатній педагогічний стаж.    

Науково-педагогічним викладачам кафедри необхідно збільшити кількість стажувань у 

закордонних університетах для підвищення кваліфікації. 

 

2. Результати наукової діяльності кафедри. 

 

2.1. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету. 

 

Грантова угода Jean Monnet Module (Модуль Жана Моне)  

Тема: Зовнішня політика Європейського Союзу  

Освітнє, аудиовізуальне та культурне виконавче агентство ЄС в особі містера Франсуа 

Віллікенса 

Грантова угода 2018-1540/ 001-001, термін реалізації проекту - 2018 - 2021 рр.  

Керівник: Новікова Л.В., координатор – Червяцова А.О. 

Загальна сума фінансування – 30 тис. євро 

 

2.2. Монографії видані з 2015/16 по 2019/20 всього - 21 

2015/2016 н.р – 4 

2016/2017 - 4  

2017/2018 н.р -7 

1.Бакумов А.С., Григоренко Е.И., Григоренко Я.А., Заика А.А Политизация конституционных 

институтов в современный период: сравнительно-правовое исследование : монография/ Харьков: 

Юрайт, 2017. – 264 с. 

2.Левикін В.М., Чала О.В. Моделі, методи і інформаційні  технології управління знання-ємними 

бізнес-процесами: Монографія/ Харків:   ХНУРЕ.2017.- 226 с 

3.Андросова Т.В., Чернишова Л.О. Вплив структурних зрушень міжнародної торгівлі послугами на 

конкурентоспроможність національних підприємств / Теорія і практика  діяльності підприємств:  



монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. 

Бандоріної. / Дніпро: Пороги, 2017. – 456 с. 

4. Кононенко В.П. Разрешение территориальных споров Международным Судом ООН: теория и 

практика: монография / В. П. Кононенко. – Киев-Одесса, «Фенікс», 2017. – 608 с. 

5. Андросова Т.В., Козуб В.О., Чернишова Л.О., Кот О.В. / за заг. ред Н.Л. Савицької Інновації як 

об’єкт маркетингового управління в міжнародному бізнесі / Маркетингові інновації в освіті, 

туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі :  Х: Видавництво Іванченка І.С., 

2018. – 175 с.  7,3 

6. М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, Застава І.В. та ін..; за ред. М.П. Требіна 

Модернізація політичної та соціокультурної систем українського суспільства як вимога світу, що 

глобалізується  Х. : Право, 2018. – 540 с. 22,5 

7. Chernуshova L., Kozub V., Kot Е / edited by M. Bezpartochnyi / The mechanism of regulation of 

investment activities in the conditions of globalization / Transformational processes the development of 

economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective 

monograph  ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. 

 

2018/2019 - 1 

Модернізація політичної та соціокультурної систем українського суспільства як вимога світу, що 

глобалізується:монографія/ за ред. М.П. Требіна. Х. : Право, 2018. 540 с.  

 

2019/2020 н.р. - 5 

1.Григоренко Я. О., Богуцький В.В., Григоренко Є.І. Право на проходження військової служби у 

контексті забезпечення воєнної безпеки сучасної держави/ Харків, Юрайт, 2019, 217с. 

2.Каплін О.Д., Петровський В.В., Сергєєв І.П. Свято-Георгіївський храм в с. Дунаєць. Історія і 

сучасність. – Харків: Вид-во «Майдан, 2019. 92 с. 

3.Maliarova V.O.,  Savchuk T.I. Prevention of corruption-related offences: possibilities and realities / The 

potential of modern science : collective monograph . – London, 2019 – Volume 3 – P. 26–34. – ISSN 

978-1-9993071-3-4 

4.Organizational-economic mechanism of management innovativedevelopment of economic entities: 

collective monograph / edited byM. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. –  

Przeworsk: WSSG, 2019. –  Vol. 2. – Solovikh Y., But T., Komar R., Identification of financial 

determinants of economic development toregulate investment-innovation processes P. 11-19 Режим 

доступу: https://www.academia.edu/40177387/Organizational-

economic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities_Vol._2 

5. Solovikh Y Komar R.,. Identification of financial determinants of economic development toregulate 

investment-innovation processes // Organizational-economic mechanism of management 

innovativedevelopment of economic entities: collective monograph / edited byM. Bezpartochnyi, in 3 

Vol.  Przeworsk: WSSG, 2019. –  Vol. 2. P. 11-19. 

 

2.3. Розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних 

видавництвах наукової літератури: всього 9 

2015/2016- 1 

2017/2018-3 

1.Козуб В.О., Чернишова Л.О., Кот О.В. Дослідження сучасних тенденцій розвитку світового 

сектору роздрібної торгівлі / Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних 

систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука/ Дніпро: Пороги, 2017. 

– С. 353-362. (480 с.)20 др.а. 

2.Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Рішення міжнародних судових органів в контексті реалізації 

норм міжнародних договорів / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // Сучасні проблеми міжнародного 

права. Liber amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського: моногр. за ред. В.М. Репецького та 

В.В. Гутника. Львів, Одеса: Фенікс, 2017. – С. 197-217.(особистий внесок здобувача – с. 207-217 

дослідження, висновки). 



3. Ryeznikov V., Borysova A., Mutazakki Nawal. / за гол. Ред.. Н.Л. Савицької 

Розділ  Educational diplomacy and its role in the development of international economic relations 

(Освітня дипломатія та її роль у розвитку міжнародних економічних відносин) / Маркетингові 

інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі:   

Х.: вид-во Іванченка І.С., 2018. – 176с.  7,3 

2018/2019-4 

1. Chernуshova L., Kozub V., Kot Е. The mechanism of regulation of investment activities in the 

conditions of globalization// Transformational processes the development of economic systems in 

conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. 

Bezpartochnyi, in 2 Vol. Vol. 2. ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2018,  

Р. 157-165 

2. Cherviatsova A. Ukraine: The State of Liberal Democracy// Albert Richard and Landau David and 

Faraguna Pietro and Drugda Šimon (eds), 2017. Global Review of Constitutional Law’ (Clough Center 

for the Study of Constitutional Democracy, 2018) ISBN: 978-0-692-15916-3, 304-310. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215613 

3. Шталь Т.В., Козуб В.О., Чернишова Л.О. Модель формування системи соціального маркетингу 

підприємства на міжнародному ринку / Бізнес-моделі розвитку національної економіки та 

підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / за 

ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018. – 408 с. - С. 96-111 /25,5 д.а./1,0 

д.а./0,33 д.а.; 

4. Chernуshova L., Kozub V., Kot Е.  Modeling of process of diagnostics of threat of bankruptcy of the 

enterprise subject of foreign economic activity / Management mechanisms and development strategies of 

economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – 

Vol. 1. – 344 p. P. 11-19 /21,5/0,56/0,19 д.а. 

2019/2020- 5 

1.Novikova Luydmila, Stoliarchuk Hanna, Khvostenco Vladyslav Investment Stability as a Basis 

Financial Support of Innovative Development of Enterprises. P. 238 – 246 //Organizational-economic 

mechanist of management innovative development of economic entities: collective monograph.// / edited 

by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol./ Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019.- Vol. 

2.- 400 p 

2.Khyzhniak L. M. OPPORTUNITIES OF E-LEARNING AT UNIVERSITIES IN UKRAINE IN THE 

OPINION OF TEACHERS (ACCORDING TO EMPIRICAL SOCIOLOGICAL RESEARCH) // 

Development trends of scholarly knowledge in philosophy, sociology and political sciences: collective 

monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 59–76 

3. Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak. Communicative blockers for the development of the 

virtual campus of higher education in Ukraine // A Virtual Higher Education Campus in a Global World: 

The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress. Nitza Davidovitch (Editor). 

2019. 366 р. Chapter 10.  

4. Chernyshova L, Kozub V., Kot Е.,. Modeling of process of diagnostics of threat of bankruptcy of the 

enterprise subject of foreign economic activity / Management mechanisms and development strategies of 

economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. // Riga: “Landmark” SIA, 2019. – 

Vol. 1. – 344 p. P. 11-19 

5. Chernуshova L, Kozub V., Kot O. Strategic orientation of the social  marketing system  of  trade 

networks on the international market / Strategies  for  sustainable  socio-economic  development  

and mechanisms their implementation in the global dimension: collective  

monograph  /  edited  by  M. Bezpartochnyi, in 3  Vol VUZF University  of  Finance, Business  and  

Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St.  Grigorii  Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – 355 p. Р. 

234-243 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215613


2.4. Навчально – методичні видання:  всього 36 

2015/2016 – 5 

2016/2017-3 

         2017/2018-4 

N 

з/

п 

Оз

на 

ка 

Факульте

т або 

 науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва Вихідні 

дані 

Об`єм 

в 

умовн

о 

друко

ваних 

аркуш

ах 

1   Кафедра 

МВ. МІ 

та Б 

Кагановська 

Т.Є., Григоренко 

Є.І., Григоренко 

Я.О.  

Конституційні засади сучасного 

державотворення : навч.посіб. у 

питаннях і відповідях  

Харків : 

Право, 

2017. – 

304 с. 

 

12,7 

2   Кафедра 

МВ. Мі 

та Б. 

Кагановська 

Т.Є.,  

Григоренко 

Я.О., 

Григоренко Е.І., 

Дягілєв О.В.та 

ін.; за ред. Л. В. 

Новікової. – 

Порівняльне конституційне право: 

навчальний посібник  

Х.: ХНУ 

ім. В. Н. 

Каразіна, 

2018. – 

324 с. 

 

13,5 

3   Кафедра 

МВ. Мі 

та Б. 

/ Уклад. Л. В. 

Новікова, Л. О. 

Чернишова 

Інформаційні кампанії : методичні 

рекомендації до семінарських 

занять [для студентів денної 

форми навчання спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

освітньої програми «Міжнародна 

інформація та міжнародні 

комунікації» 

Х. : ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2018. – 68 

с. 

 

2,8 

4   Кафедра 

МВ. Мі 

та Б. 

/ Уклад. Л. В. 

Новікова, Л. О. 

Чернишова 

Курсова робота з дисципліни 

«Інформаційні кампанії» : 

методичні рекомендації [для 

студентів денної форми навчання 

спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» освітньої 

програми «Міжнародна 

інформація та міжнародні 

комунікації»].  

Х.: ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2018. – 29 

с. 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018/2019 - 12 

N 

з/п 

Факультет 

 або 

 науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані 

Об`єм 

в 

умовно 

друко-

ваних 

арку-

шах 

1 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

А.О.Червяцова;   

за заг. ред. 

Т.Л. Сироїд 

 Право 

Європейського 

Союзу та захист 

прав людини: 

Розділ//Основи 

права 

Європейського 

Союзу: Підручник за 

заг.ред. Т.Л. Сироїд 

[координатор 

проекту А.О. 

Червяцова] 

ХНУ  імені  

В.Н. Каразіна. – 

Харків: Право, 2018. 

– С. 220-247. 

 

     1,2 

2 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Т.В. Заварза,  

С.М. Бервено,  

Л.В. Новікова, 

К.М. Тоцька 

Порівняльний 

цивільний процес: 

навчально-

методичний 

посібник.- Рішення 

вченої ради 

Харківського 

національного 

університету імені  

Харків:  

ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2018. 

– 156с 

 

6,5 

3 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Л.І. Григорова-

Беренда, 

І.В. Застава,  

Л.В. Новікова,  

І.М. Харченко 

Переддипломна 

(виробнича) практика: 

методичні 

рекомендації для 

студентів 1 курсу 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти, 

спеціальності 291 – 

«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

Харків:  

ХНУ імені  

В. Н. Каразіна, 2018. 

26 с. Режим доступу: 

http://dspace.univer.kha

rkov.ua/handle/123456

789/14163 

1,03 

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/


4 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Л.В. Новікова, 

Л.О. Чернишова 

Інформаційні 

кампанії : методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 

для студентів денної 

форми навчання 

спеціальності 291 

«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

освітньої програми 

«Міжнародна 

інформація та 

міжнародні 

комунікації» 

Х.: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 

2018.68 с. 

2,8 

5 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Л. В. Новікова, 

Л. О. Чернишова 

Курсова робота з 

дисципліни 

«Інформаційні 

кампанії» : 

методичні 

рекомендації [для 

студентів денної 

форми навчання 

спеціальності 291 

«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

освітньої програми 

«Міжнародна 

інформація та 

міжнародні 

комунікації»]. 

Х.: ХНУ імені  

В. Н. Каразіна, 2018. 

29 с. 

1,2 

6 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

[Т. М. Анакіна, 

О.А. Гавриленко, 

Ф. Крістані та 

ін.]; за заг. ред.  

Т.Л. Сироїд; 

[координатор 

проекту  

А.О. Червяцова]; 

 

Основи права 

Європейського 

Союзу: підручник 

ХНУ імені 

В.Н. Каразіна. 

Харків: Право, 2018. 

456 с. 

19 

7 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

Т.М. Анакіна  Конвенція про 

захист прав людини і 

основоположних 

свобод (в питаннях і 

відповідях) 

Конвенція про 

захист прав людини і 

основоположних 

свобод (в питаннях і 

відповідях): навч. –

0,45 



безпеки довідк. посіб. / За 

заг. ред. І. В. 

Яковюка. Х.: Право, 

2019. 124 с. Питання 

17, 30, 34 

8 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Т.М. Анакіна  Право 

Європейського 

Союзу (в питаннях і 

відповідя 

Право 

Європейського 

Союзу (в питаннях і 

відповідях): навч. 

– довідк. посіб. /  

За заг. ред.  

І. В. Яковюка. Х.: 

Право, 2019. 178 с. 

Питання 15, 16, 19, 

20, 23, 26, 29, 55-60. 

1,95 

9 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

С.В. Лубенець, 

Л.В. Новікова, 

І.М. Харченко  

Прикладна 

інформатика 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

14 

10 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Л.О. Чернишова, 

Т.В. Андросова  

Управління 

міжнародною 

конкурентоспромож

ністю: навчальний 

посібник у 

структурно-логічних 

схемах 

Харків: ХДУХТ, 

2019. 150 с. 

9,4  

11 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Т.М. Анакіна  Теорія та практика 

застосування 

Конвенції про захист 

прав людини і 

основоположних 

свобод: компендіум 

Теорія та практика 

застосування 

Конвенції про захист 

прав людини і 

основоположних 

свобод: компендіум / 

[О.В. Сердюк,  

Ю.В. Щокін,  

І.В. Яковюк та ін.]; 

за заг. ред. 

О.В. Сердюка, 

І.В. Яковюка. – 2-ге 

вид. доповн. – 12 

Харків: Право, 2019. 

– 404 с. 

Розділ 8 та 17. 

2,4 

12 Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та 

безпеки 

Т.М. Анакіна  Право 

Європейського 

Союзу 

Право 

Європейського 

Союзу: Підручн. / За 

ред. Р. А. Петрова. – 

К.: Істина,  

2019 – 392 с. 

Розділ 6 та 18. 

1,25 

 



2019/2020- 12 

 

N 

з/п 

 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва 

Вихідні 

дані 
Об`єм  Мова 

1 3 4 5 6 7 

1 
Лиман С. І., 

Шамраєва В. М. 

Міжнародні відносини та світова 

політика : Навчально-методичний комплекс 

дисципліни для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

спеціалізації «Міжнародні відносини та 

регіональні студії» / «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації». 

Х. : 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2019. 47 с.  

 

2,5 

д.а. 
у 

2 

Парфіненко А. 

Ю., Лиман С. І., 

Новікова Л. В., 

Панасенко Г. С. 

Кваліфікаційна робота магістра : етапи 

виконання, структура, правила оформлення, 

норми бібліографічного опису. Методичний 

посібник для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Харків: 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2019. 66 с. 

 

3,2 

д.а. 
у 

3 
Грицак Ю.П., 

Федорова Г.Ю. 

Політична географія: Завдання для 

практичної та самостійної роботи. Для 

студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Х.: ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 

2019. 32 с. 

 У 

4 

Новікова Л. В., 

Харченко І. М., 

Григорова-

Беренда Л. І., 

Чала О. В., 

Чернишова Л. О. 

Кваліфікаційна робота бакалавра: методичні 

рекомендації до виконання [для студентів 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

освітньо-професійної програми 

«Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти] 

Харків : 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2019. 35 с. 

2,2 

д.а. 
у 

5 Анакіна Т.М. 

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) 

Харків: 

Право, 

2019. 124 с. 

0,45 у 

6 Анакіна Т.М. 

Право Європейського Союзу (в питаннях і 

відповідях): навч.-довідк. посіб. / За заг. ред. 

І. В. Яковюка. Х.: Право, 2019. 178 с.  

Питання 15, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 55-60 

Харків: 

Право, 

2019. 178 с. 

1,95  у 

7 

Лубенець С.В., 

Новікова Л.В., 

Харченко І.М. 

Прикладна інформатика 

ХНУ ім. 

В.Н. 

Каразіна, 

2019 

14 у 

8 
Чернишова Л.О., 

Андросова Т.В. 

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю: навчальний 

посібник у структурно-логічних схемах 

Харків : 

ХДУХТ, 

2019. 150 с. 

9,4 у 

9 

Кікінчук В. В., 

Лозова С. М., 

Малярова В. О. та 

Судова медицина та психіатрія : навч. посіб. 

МВС 

України, 

Харків. 

 у 



ін. нац. ун-т 

внутр. 

справ.  

Харків, 

2019. 184 с. 

10 
Анакіна Тетяна 

Миколаївна 

Теорія та практика застосування Конвенції 

про захист прав людини і основоположних 

свобод : компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. 

Щокін, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. 

Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., доповн. 

Розділ 8 та 17. 

Харків : 

Право, 

2019. – 404 

с. 

2,4 

д.а. 
у 

11 
Анакіна Тетяна 

Миколаївна 

Право Європейського Союзу Право 

Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р. 

А. Петрова. 

Розділ 6 та 18. 

Київ, 

Істина, 

2019.  392 

с. 

1,25 

д.а. 
у 

12 

Чернишова Л.О.,  

Печенка О.І. 

Тестовий тренінг для здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм навчання 

спеціальностей «Менеджмент» та 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітнього ступеня бакалавр з 

курсу «Зовнішньо-економічна діяльність 

підприємства»  

Електрон. 

дані. – Х. : 

ХДУХТ, 

2020. – 100 

с. 

6, 25/ 

3,2 

 

 

2.5. Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science: за весь звітній період - 5 

1. Hryhorenko Yana, Olha Krylova THE CORRELATION OF HUMAN RIGHTS AND STATE 

INTERESTS IN INTERNATIONAL LAW// EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. - 2017, 

V. 4, Iss. 4.р. 18-23. Журнал індексується в міжнародних науковометричних базах даних Index 

Copernicus (Імпакт-фактор – 64.77) 

2. S.F.Zdorovko.  Effect of electron irradiation on the fluctuation conductivity in YBa2Cu3O7-ɓ single 

crystals// Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2018)29:7725-7729 

http//doi.org/10.1007/s 10854-018-8768-y 

3. G. Ya Khadzhai, Yu V. Litvinov, R.V. Vovk, S.F.Zdorovko, I.L. Goulatis, A. Chroneos  Effect of 

electron irradiation on the fluctuation conductivity in YBa2Cu3O7-ɓ single crystals// Journal of Materials 

Science: Materials in Electronics (2018)29:7725-7729 http//doi.org/10.1007/s 10854-018-8768-y 

4. Valeriia O. Maliarova, Liudmyla O. Samilyk, Olena V. Dzhafarova, Tetyana I. Gudz, Vitaliy B. 

Kovalchuk  Сomplementary (alternative) medicine: international experience of functioning and specific 

features of the application in Ukraine //Zasady prenumeraty miesięcznika Wiadomości Lekarskie na rok 

2019 P. 1103-1108 

5. Novikova L, Chala O., Chernyshova L.  Method for detecting shilling attacks in e-commerce systems using 

weighted temporal rules.// EUREKA: Physics and Engineering. 2019. No 5. P. 29-36. DOI: 10.21303/2461-

4262.2019.00983 Зарубіжне наукове видання (міжнародні науково-метричні бази даних (SCOPUS)) ) 

http://eu-jr.eu/engineering/article/view/983 

 

У фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових 

праць):  

2015/2016- 25 

2016/2017-28 

2017-2020 - 115 

1. Григоренко Я.О., Черненко Д.М. Воєнна сила сучасної держави як категорія міжнародних 

відносин: поняття та шляхи вдосконалення //Підприємнитво, господарство, право. – 2017. - № 3 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/68.pdf С. 299-301 

https://eppd13.cz/
http://journals.indexcopernicus.com/Evropsky+politicky+a+pravni+diskurz,p24782461,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Evropsky+politicky+a+pravni+diskurz,p24782461,3.html
http://eu-jr.eu/engineering/article/view/983
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/68.pdf%20С.%20299-301


2. Застава І.В., Новікова Л.В., Харченко І.М. Інформаційне суспільство та інститути демократії: 

особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах// Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки: збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. ― Харків, 2017. ― Вип. 1(13). ― 191 с. С. 81-94 

3. Ludmila Novikova The Evolution of the International Information Security Standards Український 

часопис міжнародного права № 2/2017 Р. 90-92 

4. Навроцький О.О. Поняття адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в 

Україні Evropský politický a právní diskurz. – 2017. - № 1 С. 172-176. 

5. Навроцький О.О. Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини Вісник 

Запорізького національного університету//. Юридичні науки. - № 1. – 2017 С. 69-74 

6. Навроцький О.О. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав 

дитини в сучасному адміністративному законодавстві України// Підприємництво, господарство, 

право. – 2017. - № 3. С. 145-148 

7. Навроцький О.О. Недосконалість сучасного адміністративного законодавства України у сфері 

встановлення відповідальності за порушення прав дитини Держава та регіони //Серія: «Право». – 

2017. - № 1 С. 61-64  

8. Навроцький О.О. Суб’єктивні права в структурі правового статусу дитини //«Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». — 2017. — № 3. С. 21-25 

9. Навроцький О.О. Визначення публічного адміністрування прав дитини в Україні //Вісник ХНУ 

ім.. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2017. – Вип. 23. С. 202- 206 

10. Навроцький О.О. Основні форми публічного адміністрування прав дитини Підприємництво, 

господарство, право. – 2017. - № 9. 

11. Навроцький О.О. Сучасне розуміння організаційно-правових засад забезпечення прав і 

законних інтересів дітей// Держава та регіони. Серія: «Право». – 2017. - № 3. 

12. Навроцький О.О. Теоретичні проблеми визначення адміністративної правоздатності дитини 

як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини //Вісник ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна Серія: «Право». – 2017. – Вип. 24. 

13. Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-

процесів// Наукоємні технології № 1 (33), 2017. С. 53-59 

14. Левикін В.М., Чала О.В. Модель бази знань інформаційної системи процесного управління// 

Вісник НТУ «ХПІ». - 2017. - №28 (1250). С. 74-78 

15. Чала О.В. Принцип та метод еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів//  ІС 

процесного управління Бионика интеллекта, 2017. - № 1(88) С. 80-84 

16. Чалий В.П., Чала О.В. Зміна парадигми в метрології/ Метрологія та прилади. – 2017. - 

№6(62). .С. 42-46 

17. Здоровко С.Ф., Сідоров В.І. Глобалізація економіки та транснаціональна організована 

злочинність// Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Міжнародні відносини. Економіка. 

Країнознавство. Туризм» - Вип. 6. – Харків, 2017. С. 58-70 

18. Шамраєва В.М. Передумови появи інформаційної війни як явища  

сучасних міжнародних відносин//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» № 1 (23) 1 том. 

С.61-67 

19. Андросова Т.В., Носач Л.Л., Чернишова Л.О., Козуб В.О. Моніторинг розрахункової 

взаємодії підприємств з вітчизняними та іноземними бізнес-партнерами Scientific Letters of 

Academic Society of Michal Baludansky (Словаччина). – 2017. – Volume 5, № 4. С. 6-11 

20. Новікова Л. В., Чернишова Л. О. Формування позитивного міжнародного іміджу країни як 

засобу посилення конкурентоспроможності // Науковий журнал «Бізнес інформ», 2017.- № 11 

(478)С. 30-36 

21. Левыкин В. М. Модель жизненного цикла знание-емкогобизнес-процесса / В. М. Левыкин, О. 

В. Чалая // Управляющие системы и машины. - 2017. - № 1. - С. 68-76, 85. 

22. Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-

процесів/ О.В. Чала // Наукоємні технології № 1 (33), 2017. – С. 53-59. 



23. Левыкин В. М. Модель бази знань інформаційної системи процесного управління/ В. М. 

Левыкин, О.В. Чалая // Вісник НТУ«ХПІ».  - 2017. № 45 (1217). – С. 65-69. 

24. Чала О.В. Інформаційна технологія управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-

процесів / О.В. Чала // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-

конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, 

досягнення, перспективи розвитку». – Черкаси, 2017. – С. 107-108. 

https://conference.ikto.net/public/static/about.html 

25. Навроцький О.О. Окремі аспекти становлення адміністративної відповідальності за 

порушення прав дитини.// «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: Зб. матеріалів 

1Х міжнародної науково-практичної  інтернет конференції , 27 лютого 2017 року.- Переяслав-

Хмельницький 2017.- Вип.9.- С. 302-305 

26. Левыкин В.М. Чалая О.В. Информационная технология актуализации модели знание-емкого 

бизнес-процесса// Збірник матеріалім Міжнародної науково-практичної конференції 

«Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правоворядку» 

15-16 березня 2017 р.- Х.: 2017.- С. 142-143 

27. Чала О.В. Інформаційна технологія управляння життєвим циклом знання-ємних бізнес-

процесів// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Автоматизація та компютерно інтегровані технології у виробництві та освіті: стан досягнення. 

перспективи розвитку» - Черкаси, 2017- С. 107-108 

28. Левикін В.М., Чала О.В. Автоматизована побудова баз знань для вирішення метрологічних 

задач «Метрологія, інформаційно-вимірювальні  технології та системи»: Тези доповідей VI 

Міжнародної науково-технічної конференції 24-25 жовтня 2017. – Харків. – 2017. С.87-88 

29. Шамраєва В.М.  Західноєвропейські тенденції у вирішенні питання щодо мети викладання 

блоку дисциплін з міжнародних відносин «Innovative educational  technologies: experience of the 

European Union and its implementation in the training of political scientists, sociologists, philosophers, 

psychologists, historians» : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of 

international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for 

scientists of Ukrainian universities on December 26–28, 2016 in Sladkovičovo, Slovak Republic. Р. 

138-141 

30. Шамраєва В.М. Аналіз основних тенденцій українсько- американського співробітництва на 

сучасному етапі Європейська інтеграція в  контексті світових глобалізаційних процесів: 

матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017.  С. 76-78 

31. Чернишова Л.О. Сучасна практика управління міжнародними інвестиційними проектами 

//Сучасні тенденції розвитку світової  економіки: збірник матеріалів ІХ Міжнародної  науково-

практичної  конференції, 26 травня 2017 р. Том І. – Харків : ХНАДУ, 2017. С. 184-185 

Лемішко Ю.М. Стан захисту законних прав і свобод людини в Україні на підставі рішень 

Європейського суду з прав людини Європейська система захисту прав людини. Матеріали 

науково-практичного круглого столу (28 квітня 2017 року). - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна- 

2017. – 154 с. С. 75-78. 

32. Стаценко А.В. Деякі проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Європейський досвід. Європейська система захисту прав людини. Матеріали науково-

практичного круглого столу (28 квітня 2017 року). - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна- 2017. – 154 с. 

С.117-119 

33. Толстенко Ю.О. Діяльність Європейського комітету проти катувань у сфері захисту прав 

в’язнів Європейська система захисту прав людини. Матеріали науково-практичного круглого 

столу (28 квітня 2017 року). - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна- 2017. – 154 с. С. 124-127  

34. Anakina T. Challenges and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Space Area Римська 

декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-

практ. конф., м. Харків, 12 трав. 2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. 

Самощенко та ін. – Хар- ків, 2017. – Ч. 1. С. 3-7 



35. Анакіна Т.М. Співробітництво України та ЄС у космічній сфері в світлі Угоди про асоціацію 
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1.6 Заходи, організовані кафедрою. 

Відповідно до планів науковою роботи кафедри за звітній період буди організовані і 

проведені наступні заходи:   

1. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні організації та міжнародне право 

ХХІ століття: етапи становлення. Сучасний стан та перспективи розвитку» 19 лютого  

2016 року 

2. Науково-практичний круглий стіл «Європейська система захисту прав людини» 28 квітня 

2017 року  

3. Науково-практичний круглий стіл «Сучасна дипломатія: теорія та практика» 21 грудня  

2017 року 

4. Всеукраїнська науково-практична конференції «Сучасна міжнародна безпека: виклики 

глобалізації» 29 квітня 2018 року 

5. Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія ХХІ століття» 22 грудня  

2018 року 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики 

Європейського Союзу» 11 вітня 2019 року 

7. Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія  у ХХІ столітті» 10 грудня 

2019 року 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин 

та міжнародного права» 14 лютого 2020 року   

9.  Міжнародно-науково практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики 

ЄС» 16 квітня 2020 року  

10. Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні 

відносини та світове господарство: історія і сучасність», 20 травня 2020 року 

 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти. 

 

3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє 

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) 

 

Загальне навантаження по кафедрі в 2015/2016 н.р. – 17415 годин 

Навчальне навантаження  - 6803,2 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

604,7 годин. 



 

Загальне навантаження по кафедрі в 2016/2017 н.р. – 10449 годин. 

Навчальне навантаження  - 5198 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

770 годин. 

 

Загальне навантаження по кафедрі в 2017/2018 н.р. – 21517,2 години 

Навчальне навантаження  - 9383,5 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

675 годин. 

 

Загальне навантаження по кафедрі в 2018/2019 н.р. – 25155 годин. 

Навчальне навантаження  - 9624 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

592,3 години. 

 

Загальне навантаження по кафедрі в 2019/2020 н.р. – 26316 годин. 

Навчальне навантаження  - 10004 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

588,5 години. 

  

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

            Протягом звітного періоду були придбані меблі для оздоблення кафедри ауд. 264 

північного корпусу, що закріплена за кафедрою. 

        З метою забезпечення якості навчального процесу туло придбано мультимедійний 

комплекс для аудиторії 382.  

 

3.3. Запровадження нових навчальних дисциплін. 

В 2018 році було розширено ліцензійний обсяг на 75 осіб за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти та був здійснений перший набір за освітньою програмою «Міжнародні відносини» (58 осіб). 

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені робочі програми та навчально-

методичні комплекси для дисциплін, що забезпечують дану освітню програму.  

Також у 2018 році була акредитована освітня програма з «Міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Науково-

педагогічними працівниками кафедри розроблені робочі програми та навчально-методичні 

комплекси  дисциплін. сайт: http://irtb.karazin.ua/ 

В 2019 році здійснено набір за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем вищої, освітньо-професійна 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (було зараховано 9 

осіб). Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені робочі програми та навчально-

методичні комплекси дисциплін. Вся інформація про програму та навчальні дисципліни розміщена 

на сайті факультету(сайт: http://irtb.karazin.ua/) 

У 2019 році також було здійснено набір на освітньо-професійні програми «Міжнародні 

комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Науково-педагогічними працівниками кафедри були розроблені робочі програми та навчально-

методичні комплекси дисциплін. Вся інформація про програму та навчальні дисципліни розміщена 

на сайті факультету(сайт: http://irtb.karazin.ua/) 
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3.4. Робота з вступниками,  профорієнтаційна активність. 

Для здійснення набору абітурієнтів на освітні програми кафедри, постійно здійснюються 

наступні заходи: 

1. розробляються та друкуються буклети з інформацією для вступників за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» та «Міжнародні відносини»; 

2. викладачі кафедри постійно беруть учать у заходах «День відкритих дверей» ХНУ імені  В. 

Н. Каразіна; 

3. постійно проводиться робота по висвітленню новин про заходи, що проводить кафедра, у 

соціальних мережах та на сайті факультету та університету;  

4. проводилась активна профорієнтаційна робота, в тому числі і в дистанційному форматі, 

співробітниками кафедри серед школярів м. Харкова.  Було налагоджено зв’язок  з 5 

школами. 

5. Проводилися наступні заходи: 

 «Старт кар҆єри» http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/815-Start_kariery 

 Виїзне заняття «Функції та принципи діяльності сучасної прес-служби»  

 .Виїзне заняття «Специфіка роботи та обов’язки співробітників прес-служби»   

 Організація зустрічі студентів з начальником відділу міжнародного поліцейського 

співробітництва ГУНП в Харківській області Василем Анатолійовичем Гайчуком. 

 Організація зустрічі студентів першого курсу ОПП «Міжнародні відносини» з науковим 

співробітником Фонду Конрада Аденауера в Україні Василем Михайлишиним. 

 

 

3.5. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету.  

 

1. С.В. Лубенець, Л.В. Новікова, І.М. Харченко Прикладна інформатика: навчально- 

методичний посібник. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.  

2. С.І. Ліман, В.М. Шамраєва Міжнародні відносини та світова політика: навчально-

методичний комплекс для студентів спеціальності 291«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  

3. Л.І. Григорова-Беренда, І.В. Застава, Л.В. Новікова,  І.М. Харченко Переддипломна (виробнича) 

практика: методичні рекомендації для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

4. Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова Інформаційні кампанії: методичні рекомендації до 

семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації». 

5. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова Курсова робота з дисципліни «Інформаційні кампанії»: 

методичні рекомендації [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»]. 

6. Новікова Л. В., Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму 

підготовки 6. 030202 – «Міжнародне право». Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 348 с. 

 

3.6. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, 

розміщеними на сайті університету. 

На сайті факультету розмішені робочі програми навчальних дисциплін і практик, 

навчально-методичні комплекси дисциплін та анотації.  

 

3.7. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/815-Start_kariery


Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно проводяться відкриті лекції. В 

середньому по 20 в кожному навчальному семестрі. Всі заняття, як правило, проводяться на 

відповідному науково-методичному рівні. 

 

3.8. Ліцензування та акредитація 

 З метою започаткування підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини» (75 осіб) спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» було проведено 

процедуру збільшення ліценційного набору на спеціальність до 175 осіб (наказ МОН № 481-л 

від 19.04.2018 р.). 

У 2018 році була акредитована спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Термін дії 

сертифікату – до 01 липня 2022 р.  

У січні 2019 р. була акредитована освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Термін дії 

сертифікату – 01 липня 2024 р.  

 У жовтні 2019 році також було проведено акредитацію освітніх програм «Міжнародні 

комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Отримано акредитацію умовно. 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво. 

      В межах грантової угоди «Модуль Жана Моне» за темою «Зовнішня політика Європейського 

Союзу» за 2018/2019 та 2019/2020 н.р. було прочитано 240 годин лекцій із запланованих 360. До 

забезпечення умов угоди залучені провідні НПП кафедри: доц. Новікова Л.В., доц. Доценко О.М., 

доц. Рєзніков В.В., доц. Червяцова А.О., доц. Анакіна Т.М. Також лекції читали наступні 

викладачі провідних європейських навчальних закладів:  

1. Прієто Муньоз Хосе Густаво, науковий співробітник, Університет Туріна (м. Турін, Італія), 

2. Фуртвенгер Ларісса Зіна Герда, докторант Гайдельберзького університету  

(м. Гайдельберг, ФРН) 

3. Доктор Кюннеке Арндт Крістоф Фрідріх, професор публічного права та політики, 

Федеральний університет прикладних наук у сфері державного управління (м. Брюль, ФРН),  

4. Кірхнер Штефан, професор Лапландського Університету (м. Рованіємі, Фінляндія) 

5. Крістані Федеріка, докторант-дослідник, Бернський університет (м. Берн, Швейцарія). 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами. 

 Куратори академічних груп регулярно проводять кураторську годину, відвідують 

гуртожитки, залучають студентів до наукової, культурної та спортивної роботи. Студенти 

беруть активну участь у святкуванні Дня факультету, Дня Європи в Україні, Днях відкритих 

дверей в університеті та інших заходах. 

 

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної 

безпеки. 
  Куратори академічних груп регулярно проводять планові та позапланові інструктажі про 

створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки відповідно 

до чинних нормативно-правових актів. В цьому навчальному році, у зв’язку із пандемією 

COVID-19, кураторами була проведена низка роз’яснювальної роботи серед студентів.    

 

 

 

 



Висновки:  

1. З метою підвищення педагогичної майстерності науково-педагогічних працівників, 

якіне мають вченого звання «доцент», необхідно спрямувати зусилля на отримання вченого звання 

при наявності достатньогого педагогічного стажу.  

2. З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри  

необхідно збільшити кількість стажувань у закордонних університетах відповідно до чинних 

вимог. 

3.  Збільшити кількість публікацій у журналах, що мають імпакт-фактор та/або         

реферуються системами SCOPUS або Web of Science. 

4.  Протягом  двох років , а саме:  

У 2019/ 2020 навчальному році на освітньо-професійні програми було зараховано на 

навчання на 1 курс 124 особи, з них- 

ОПП «Міжнародні відносини» - 64 особи, 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» - 42 особи, 

ОПП « Міжнародна інформаційна безпека» - 9 осіб, 

ОПП « Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 9 осіб. 

 

У 2020/2021 навчальному році на освітньо-професійні програми було зараховано на 

навчання на 1 курс 132 особи, з них- 

ОПП «Міжнародні відносини» - 66 осіб, 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» - 50 осіб, 

ОПП « Міжнародна інформаційна безпека» - 4 особи, 

ОПП « Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 12 осіб. 

Ця  позитивна динаміка  підкреслює потребу ринку праці у фахівцях-міжнародниках 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Станом на вересень 2020 року на освітньо-професійних програмах, які забезпечує 

кафедра, навчаються 394 студенти. 

  

Завдання кафедри у 2020/2021  році. 

 

 У 2020/2021 навчальному році відповідно до плану роботи кафедри, а також Стратегії 

розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки, планується: 

1. Видання збірників тез за результатами проведених заходів: 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу», 16 квітня 2020 

- всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні 

відносини та світове господарство: історія і сучасність», 20 травня 2020 року. 

- Видання збірника тез за результатами проведення щорічного Науково-практичного 

круглого столу «Європейська дипломатія у ХХІ столітті», який запланований на 

грудень 2020 року. 

- Видання збірника тез за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», яка 

запланована на квітень 2021 року. 

2. Видання навчального посібника «Міжнародна безпека» для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» серпень 2021 року. 

3. Розробити та видати методичну літературу для забезпечення навчального процесу з 

підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

4. Підготувати комплект документів для проведення акредитації освітньо-професійної 

програми «Міжнародна інформаційна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні 



відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань «Міжнародні 

відносини» у вересні 2020 року. 

5. Продовжити займатися технічним та методичним оснащенням аудиторії 382 

північного корпусу, яка закріплена за кафедрою. 

6. Продовжити підвищувати кваліфікацію викладачів кафедри за рахунок вивчення 

іноземних мов, з метою впровадження в навчальний процес навчальних дисциплін , які 

читаютьсяіноземними мовами, а також проходження закордонного стажування. 

7. Підвищувати комп’ютерну грамотність викладачів кафедри для ефективної роботи в 

дистанційному форматі, зумовленому пандемією COVID-19.  

8. Продовжувати спілкування з роботодавцями з приводу залучення їх до викладацької 

діяльності на освітньо-професійних програмах «Міжнародна інформаційна безпека» та  

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

 

 

Завідувачка кафедри  

міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки                                                                                        Людмила   НОВІКОВА                                                     



Звіт завідувача кафедри міжнародних відносин,  

міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Новікової Людмили Вікторівни, к.ю.н., доцента 

про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році 
 

1. Робота з кадрами. 

1.1. Склад кафедри: 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 28 осіб 

Кількість докторів наук, професорів – 6 осіб 

Кількість кандидатів наук, доцентів – 14 осіб 

Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 2 особи 

Кількість старших викладачів без наукового ступеня – 1 особа 

Кількість викладачів без наукового ступеня – 5 осіб 

 

1.2. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань: 4 

У 2019/2020 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси 

підвищення кваліфікації, а саме: 

- доц. Доценко О.М., доц. Меленцова О.В., доц. Файєр О.А. - підвищення кваліфікації за 

програмою «Організація підсумкового контролю з використанням дистанційного навчання на 

платформі LMS Moodle» в Центрі післядипломної освіти Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 18.05.2020 – 25.05.2020; 

- проф. Солових В.П. Атестація в атестаційній комісії при Вищому навчальному закладі 

«Міжрегіональна Академія управляння персоналом» щодо володіння державною мовою 

23.10.2019; 

- доц. Солових Є.М. Тренінг «Ораторське мистецтво – базовий курс» Університет Лідерства та 

Комунікацій Олени Жаворонкової 25-26 січня 2020.  

- доц. Файєр О.А. Pearson Edexcel Level 1 Certtificate in ESOL International (CEF B2) Issued 

05.08.2020 Pearson Education Ltd (register.ofqual.gov.uk) arson test of English General (CEF B2) Pass 

with distinction in June 2020  

  

1.3. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих викладачів та 

науковців. 

       Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі складає 28 осіб.  

З них: 5 молодих науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 35 років (18%) та 7 

досвідчених науково-педагогічних працівників, вік яких складає більше ніж 50 років (25%). 

Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри складає 45 років. 

    

1.4. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

       З 28 науково-педагогічних працівників 22 особи мають науковий ступінь (кандидат чи доктор 

наук), але з них 10 осіб не мають вченого звання «доцент», тому необхідно спрямувати зусилля на 

отримання вченого звання викладачами, які мають достатній педагогічний стаж.     

 

2. Результати наукової діяльності кафедри. 

2.1.  Роботи, що виконуються договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету. 

 

Грантова угода Jean Monnet Module (Модуль Жана Моне)  

Тема: Зовнішня політика Європейського Союзу  

Освітнє, аудиовізуальне та культурне виконавче агентство ЄС в особі містера Франсуа 

Віллікенса Грантова угода 2018-1540/ 001-001, термін реалізації проекту - 2018 - 2021 рр.  



Керівник: Новікова Л.В., координатор – Червяцова А.О. 

Загальна сума фінансування – 30 тис. євро 

 

 

2.2. Монографії видані у 2019/2020 н.р. викладачами кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки: 5 

1. Григоренко Я. О., Богуцький В.В., Григоренко Є.І. Право на проходження військової 

служби у контексті забезпечення воєнної безпеки сучасної держави/ Харків, Юрайт, 2019, 217с. 

2. Каплін О.Д., Петровський В.В., Сергєєв І.П. Свято-Георгіївський храм в с. Дунаєць. Історія і 

сучасність. – Харків: Вид-во «Майдан, 2019. 92 с. 

3. Maliarova V.O.,  Savchuk T.I. Prevention of corruption-related offences: possibilities and realities 

/ The potential of modern science : collective monograph . – London, 2019 – Volume 3 – P. 26–34. – 

ISSN 978-1-9993071-3-4 

4. Organizational-economic mechanism of management innovativedevelopment of economic entities: 

collective monograph / edited byM. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. –  

Przeworsk: WSSG, 2019. –  Vol. 2. – Solovikh Y., But T., Komar R., Identification of financial 

determinants of economic development toregulate investment-innovation processes P. 11-19 Режим 

доступу: https://www.academia.edu/40177387/Organizational-

economic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities_Vol._2 

5.. Solovikh Y Komar R.,. Identification of financial determinants of economic development 

toregulate investment-innovation processes // Organizational-economic mechanism of management 

innovativedevelopment of economic entities: collective monograph / edited byM. Bezpartochnyi, in 3 

Vol.  Przeworsk: WSSG, 2019. –  Vol. 2. P. 11-19. 

 

2.3. Розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних 

видавництвах наукової літератури:  4 

 

З них розділи монографій з об’ємом менше 5 д. а. 

1.Novikova Luydmila, Stoliarchuk Hanna, Khvostenco Vladyslav Investment Stability as a Basis 

Financial Support of Innovative Development of Enterprises. P. 238 – 246 //Organizational-economic 

mechanist of management innovative development of economic entities: collective monograph.// / edited 

by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol./ Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019.- 

Vol. 2.- 400 p 

2.Khyzhniak L. M. OPPORTUNITIES OF E-LEARNING AT UNIVERSITIES IN UKRAINE IN THE 

OPINION OF TEACHERS (ACCORDING TO EMPIRICAL SOCIOLOGICAL RESEARCH) // 

Development trends of scholarly knowledge in philosophy, sociology and political sciences: collective 

monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 59–76 

3. Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak. Communicative blockers for the development of the 

virtual campus of higher education in Ukraine // A Virtual Higher Education Campus in a Global World: 

The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress. Nitza Davidovitch (Editor). 

2019. 366 р. Chapter 10.  

4. Chernyshova L, Kozub V., Kot Е.,. Modeling of process of diagnostics of threat of bankruptcy of the 

enterprise subject of foreign economic activity / Management mechanisms and development strategies of 

economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. // Riga: “Landmark” SIA, 2019. 

– Vol. 1. – 344 p. P. 11-19 

 

 

 

 

 

 



2.4. Навчально - методичні видання: 11 

 
N 

з/п 

 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва 

Вихідні 

дані 
Об`єм  Мова 

1 3 4 5 6 7 

1 
Лиман С. І., 

Шамраєва В. М. 

Міжнародні відносини та світова 

політика : Навчально-методичний комплекс 

дисципліни для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

спеціалізації «Міжнародні відносини та 

регіональні студії» / «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації». 

Х. : 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2019. 47 с.  

 

2,5 

д.а. 
у 

2 

Парфіненко А. 

Ю., Лиман С. І., 

Новікова Л. В., 

Панасенко Г. С. 

Кваліфікаційна робота магістра : етапи 

виконання, структура, правила оформлення, 

норми бібліографічного опису. Методичний 

посібник для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Харків: 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2019. 66 с. 

 

3,2 

д.а. 
у 

3 
Грицак Ю.П., 

Федорова Г.Ю. 

Політична географія: Завдання для 

практичної та самостійної роботи. Для 

студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Х.: ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 

2019. 32 с. 

 У 

4 

Новікова Л. В., 

Харченко І. М., 

Григорова-

Беренда Л. І., 

Чала О. В., 

Чернишова Л. О. 

Кваліфікаційна робота бакалавра: методичні 

рекомендації до виконання [для студентів 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

освітньо-професійної програми 

«Міжнародна інформація та міжнародні 
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1.6 Заходи, організовані кафедрою. 

Відповідно до плану науковою роботи кафедри було проведено у 2019/2020 н.р. наступні 

заходи:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та міжнародного права», 14 лютого 2020 року 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу», 16 квітня 2020 року 

3. Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні 

відносини та світове господарство: історія і сучасність», 20 травня 2020 року 

 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти. 

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14968


3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє 

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП) 

 

Загальне навантаження по кафедрі в 2019/2020 н.р. – 26316 годин. 

Навчальне навантаження  - 10004 години. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

588,5 години. 

  

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

            Протягом  навчального року були придбані меблі для оздоблення кафедри ауд. 264 

північного корпусу, що закріплена за кафедрою. 

        З метою забезпечення  якості навчального процесу придбано мультимедійний комплекс 

для аудиторії 382.  

 

3.3. Запровадження нових навчальних дисциплін. 

В 2019 році здійснено набір за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем вищої, освітньо-професійна 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (було зараховано 9 

осіб). Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені робочі програми та навчально-

методичні комплекси для дисциплін. Вся інформація про програму та навчальні дисципліни 

розміщена на сайті факультету(сайт: http://irtb.karazin.ua/) 

У  2019 році також було здійснено набір на освітньо-професійні програми «Міжнародні 

комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Науково-педагогічними працівниками кафедри були розроблені робочі програми та навчально-

методичні комплекси дисциплін. Вся інформація про програму та навчальні дисципліни розміщена 

на сайті факультету(сайт: http://irtb.karazin.ua/) 

 

3.4. Робота з вступниками,  профорієнтаційна активність. 

Відповідно до плану сприяння набору абітурієнтів на 2019 рік кафедрою було здійснено 

наступні заходи: 

1. розроблено та надруковано буклети з інформацією для вступників за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» та «Міжнародні відносини»; 

2. викладачі кафедри постійно беруть учать у заходах «День відкритих дверей» ХНУ імені  В. 

Н. Каразіна; 

3. постійно проводиться робота по висвітленню новин про заходи, що проводить кафедра, у 

соціальних мережах та на сайті факультету та університету;  

4. проводилась активна профорієнтаційна робота (в дистанційному форматі) співробітниками 

кафедри серед школярів м. Харкова.  Було налагоджено зв’язок  з 5 школами. 

5.  Проведено наступні профорієнтаційні заходи: 

4 листопада 2019 р. зустріч студентів з представниками Громадської мережі публічного 

права та адміністрації UPLAN: Мирошник Ольга Семенівна – координатор мережі експертів 

публічного права і адміністрації, голова Фонду місцевої демократії, Аліна Шостак – 

комунікаційний менеджер у мережі UPLAN 

 

 

 

 

 

 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/
http://international-relations-tourism.karazin.ua/


3.5. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету.  

 

1. С.В. Лубенець, Л.В. Новікова, І.М. Харченко Прикладна інформатика: навчально- 

методичний посібник. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.  

2. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова Курсова робота з дисципліни «Інформаційні кампанії»: 

методичні рекомендації [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»]. 

3. С.І. Ліман, В.М. Шамраєва Міжнародні відносини та світова політика: навчально-

методичний комплекс для студентів спеціальності 291«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  

 

3.6. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, 

розміщеними на сайті університету. 

На сайті факультету розмішені робочі програми навчальних дисциплін і практик, 

навчально-методичні комплекси дисциплін та анотації.  

 

3.7. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Протягом 2019/2020 н.р. науково-педагогічними представниками кафедри було проведено 

40 відкритих лекцій: по 20 в кожному півріччі. Заняття були проведені на відповідному 

науково-методичному рівні. 

 

3.8. Ліцензування та акредитація 

 У 2019 році Проведено акредитацію освітніх програм «Міжнародні комунікації» та 

«Міжнародна інформаційна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у  

жовтні 2019 року. Отримано акредитацію умовно. 

 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво. 

      В межах грантової угоди «Модуль Жана Моне» за темою «Зовнішня політика 

Європейського Союзу» лекції читали наступні викладачі провідних європейських 

навчальних закладів:  

1. Прієто Муньоз Хосе Густаво, науковий співробітник, Університет Туріна (м. Турін, 

Італія), 

2. Фуртвенгер Ларісса Зіна Герда, докторант Гайдельберзького університету  

(м. Гайдельберг, ФРН) 

3. Доктор Кюннеке Арндт Крістоф Фрідріх, професор публічного права та політики, 

Федеральний університет прикладних наук у сфері державного управління (м. Брюль, 

ФРН),  

4. Кірхнер Штефан, професор Лапландського Університету (м. Рованіємі, Фінляндія) 

5. Крістані Федеріка, докторант-дослідник, Бернський університет (м. Берн, Швейцарія). 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами. 

 Куратори академічних груп регулярно проводять кураторську годину, відвідують 

гуртожитки, залучають студентів до наукової, культурної та спортивної роботи. Студенти 

беруть активну участь у святкуванні Дня факультету, Дня Європи в Україні, Днях відкритих 

дверей в університеті та інших заходах. 

 

 

 



6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної 

безпеки. 
  Куратори академічних груп регулярно проводять планові та позапланові інструктажі про 

створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки відповідно 

до чинних нормативно-правових актів. В цьому навчальному році, у зв’язку із пандемією 

COVID-19, кураторами була проведена низка роз’яснювальної роботи серед студентів.    

 

У 2019/ 2020 навчальному році на освітньо-професійні програми було зараховано на 

навчання на 1 курс 124 особи, з них- 

ОПП «міжнародні відносини» - 64 особи, 

ОПП «міжнародна інформація та міжнародні комунікації» - 42 особи, 

ОПП « міжнародна інформаційна безпека» - 9 осіб, 

ОПП « міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 9 осіб. 

 

6. Завдання кафедри у наступному році. 

 

 У 2020/2021 навчальному році відповідно до плану роботи кафедри, а також Стратегії 

розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки, планується: 

1. Видання збірників тез за результатами проведених заходів: 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу», 16 квітня 2020 

- всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні 

відносини та світове господарство: історія і сучасність», 20 травня 2020 року 

- Видання збірника тез за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», квітень 

2021 року. 

2. Видання навчального посібника «Міжнародна безпека» для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

3. Розробити та видати методичну літературу для забезпечення навчального процесу з 

підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

4. Підготувати комплект документів для проведення акредитації освітньо-професійної 

програми «Міжнародна інформаційна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань «Міжнародні 

відносини» у вересні 2020 р. 

5. Продовжити займатися технічним та методичним оснащенням аудиторії 382 

північного корпусу, яка закріплена за кафедрою. 

6. Продовжити підвищувати кваліфікацію викладачів кафедри за рахунок вивчення 

іноземних мов, з метою впровадження в навчальний процес навчальних дисциплін 

іноземними мовами, а також проходження закордонного стажування. 

7. Підвищувати комп’ютерну грамотність викладачів кафедри для ефективної роботи в 

дистанційному форматі, зумовленому пандемією COVID-19.  

8. Продовжувати спілкування з роботодавцями з приводу залучення їх до викладацької 

діяльності на освітньо-професійних програмах «міжнародна інформаційна безпека» та  

« міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»   

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки протокол № 18 від 24 червня 2020 р.  

  

 

Завідувачка кафедри                                                                                         Людмила   НОВІКОВА                                                     



Звіт 

 в.о. завідувача кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Дерід Ірини Олександрівни, к.е.н., доцента 

ректору про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році 

 

За час виконання мною обов’язків завідувача кафедри протягом 2019-

2020 навчального року на кафедрі проведено такі види роботи та досягнуто 

таких результатів: 

Склад кафедри (кількість осіб та ставок):  

13,25 ставок: 13 науково-педагогічних працівників, із них 5 докторів наук, в 

тому числі професорів 4; кандидатів наук – 5, всі зі званням доцента; 

аспірантів і докторантів серед науково-педагогічних працівників немає. 

Методична робота. 

Протягом 2019-2020 навчального року кафедрою міжнародного бізнесу та 

економічної теорії було реалізовано такі види методичної роботи: 

1. Викладачами було проведено відкриті лекції. 1 семестр - проведено 12 

із запланованих 12 відкритих лекцій. На другий семестр 2019/2020 

навчального року викладачами кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії було заплановано 12 відкритих занять. За звітний період згідно графіку 

проведено 11 відкритих показових лекцій: проф. Архієреєв С.І., проф. 

Шкодіна І.В., проф. Лазаренко В.Є., проф. Бабенко В.О., доц. Дерід І.О., доц. 

Соболєва М.В., доц. Кондратенко Н.Д., доц. Лєгостаєва О.О., доц. 

Шиловцева Н. В., доц. Шедякова Т.Є. для студентів факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу. Для студентів історичного 

факультету «Основи менеджменту та маркетингу» - проф. Тимошенков І.В.  

 Шаповал В.І. не проводила відкрите заняття у зв’язку з перебуванням 

на лікарняному. 

 Шкодіна І. В. проводила відкрите заняття не за графіком у зв’язку з 

оголошенням карантину. Заняття було проведено 07.05.2020р. 

використовуючи платформу Google Classroom, Zoom. 



 Аналіз проведених лекцій свідчить, що професорсько-викладацький 

склад кафедри здійснює викладання на високому професійному, науковому 

та методичному рівні, запроваджуються нові, більш вдосконалені форми 

викладання лекційного матеріалу, використовуються актуальні статистичні 

дані, наводяться цікаві приклади з практики. Під час проведення аудиторних 

занять лектори застосовують технічні засоби, використовують ілюстративний 

матеріал. 

2. Викладачами було оновлено існуючі дистанційні курси. Оновлення 

лекцій, форумів, завдань для контрольних. 

3. Створено нові дистанційні курси. Курси «Основи бізнесу», 

«Міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції» було створено на 

платформі Moodle. Усі дисципліни, що викладалися в другому семестрі 

викладачами кафедри були або повністю забезпечені електронним курсом на 

платформі Google Class, Moodle, або частково певними елементами 

дистанційного навчання. 

4. Професорсько-викладацький склад кафедри оновив існуючі НМКД та 

створив  НМКД для нових дисциплін. У зв’язку із постійним моніторингом 

освітніх програм, опитуванням стейкхолдерів та функціонуванням нової для 

кафедри ОПП «Міжнародні фінанси» в поточному навчальному році на 

кафедрі викладалася велика кількість нових дисциплін, кожна з яких була 

забезпечена навчально-методичним комплексом. 

5. Взаємне відвідання відкритих лекцій. Усі відкриті лекції, що були 

проведені співробітниками кафедри були відвідані колегами з кафедри та 

факультету. Відгуки на відкриті лекції оформлені записами в журналі 

взаємовідвідувань, відкриті лекції обговорювались на засіданнях кафедри та 

на засіданнях науково-методичної комісії факультету. 

6. Розроблення навчальних планів та ОПП. Професорсько-викладацьким 

складом розроблено навчальні плани та освітні програми «Міжнародний 

бізнес» бакалаврського та магістерського рівнів та «Міжнародні фінанси» 

бакалаврського рівня. 

 

 

 



7. Написання методичних матеріалів. Кафедрою видано 5 методичних 

вказівок. 

№ 

з/п 

Автор Назва видання Назва 

видавництва, 
місце та рік 

видання, 

кількість 

сторінок 

Вид видання 

(підручник, 
навчальний 

посібник, словник, 

довідник, 

методична 
література) 

Примітка 

1 
Шиловцева Н.В. 

Мікроекономіка та 

макроекономіка. 
Методичні завдання 

до семінарських 

занять та самостійної 

роботи студентів 1 
курсу спеціальності 

«міжнародні 

економічні 
відносини», освітньої 

програми 

«Міжнародні 
економічні відносини, 

міжнародна логістика 

та митна справа», 

першого 
(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Х.: ФОП 

Іванченко 
І.С., 2019. – 

48 с. 

методична 

література 

 

2 
Дерід І.О. Міжнародний бізнес в 

умовах економічної 

інтеграції: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять 
та  самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 
«Міжнародні 

економічні 

відносини», освітньо-
професійної програми 

«Міжнародний 

бізнес», другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти 

Харків : 
ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2020. –  98.с 

методична 
література 

      

3 
Уклад. С. І. 

Архієреєв, І. О. 
Дерід, Н. Д. 

Кондратенко, І. 

В. Тимошенков, 

І. В. Шкодіна. 

Кваліфікаційна 

робота : методичні 
рекомендації до 

виконання (для 

студентів 

спеціальності 292 
«Міжнародні 

економічні 

Харків : 

ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 

2020. - 50 с 

  

. 

методична 

література 

 



відносини», освітньої 

програми 
«Міжнародний 

бізнес»; першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 

4 
Лєгостаєва О.О., 

Кондратенко 

Н.Д.  

Облік і аналіз 

зовнішньоекономічно

ї діяльності: 
методичні вказівки до 

практичних занять 

(для студентів 

спеціальності 
«Міжнародні 

економічні 

відносини» освітньо-
професійної програми 

«Міжнародний 

бізнес»  першого 
(бакалаврського) 

рівня вищої освіти)  

      

Харків : 

ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2020. –  42.с  

методична 

література 

      

5 
Архієреєв 

С.І.,Лєгостаєва 

О.О., 

Кондратенко 

Н.Д.  

 

Переддипломна 
(науково-виробнича) 

практика: програма та 

методичні 

рекомендації до 
виконання (для 

студентів 

спеціальності 
«Міжнародні 

економічні 

відносини» освітньо-
професійної програми 

«Міжнародний 

бізнес» другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти) 

Харків : 
ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2020. 

методична 
література 

Подано до 
друку 

 

8. Написання розділів навчального посібника для ОПП «Міжнародний 

бізнес». Написано текст трьох розділів. Продовжується робота. Також 

співробітники кафедри прийняли участь у написанні таких навчальних 

посібників:  

Навчальні посібники 

(Мова-ознака: у - українська, інші мови – без ознаки) 



(Об`єм  - об`єм в умовно  друкованих аркушах) 

Останній стовпчик М/В – міжнародні чи вітчизняні 

N 

з/п 
 

Факультет 
або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані Об`єм Мова М/В 

1 2 3 4 5 6 7  

1 

Ф-тет МЕВ та 

ТБ, кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Шкодіна І.В. 

(у 

співавторстві)  

Міжнародні 
економічні 

відносини: 

бакалаврський 
курс: 

навчальний 

посібник 
 

Міжнародні 

економічні 
відносини: 

бакалаврський 

курс. Навчальний 
посібник   Ч. ІІ. Т. 

ІІ / За ред. 

С.І.Архієреєва та 

ін. Харків : 
Видавництво 

Іванченка І.С., 

2020. 702 с. 
(розділ 2, тема 3; 

розділ 3, тема 4, 

13).  

1,6 Укр  
В 

 

2 

Ф-тет МЕВ та 

ТБ, кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Шкодіна І.В.,.( 

у 

спававторстві)  

Економічна 

теорія: 

Навч. посібник 
для студентів 

спеціальностей 

«Економіка». 
«Облік і 

оподаткування», 

«Менеджмент, 
«Маркетинг», 

«Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 
діяльність». 

Харків.  

Видавництво 
Іванченка І.С., 

2020. 230 с. (гл 2. 

С.17-30). 

0,8 Укр  В 

3 

Ф-тет МЕВ та 

ТБ, кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Архієреєв С.І. 

(у 

співавторстві) 

Міжнародні 

економічні 

відносини: 

бакалаврський 

курс. 

Навчальний 

посібник   Ч. 

ІІ. Т. ІІ / 

Харків : 

Видавництво 

Іванченка І.С., 

2020. –702 с. 

(розділ 1, тема 4;, 

розділ 2, тема 1; 

розділ 3, тема 1; 

розділ 4, тема 8; 

).. 

 Укр  В 

 



9. Проведення методичного семінару. Кафедрою проведено методичний 

семінар для викладачів кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 

«Удосконалення ОПП «Міжнародні фінанси» шляхом розробки ОПП на 

основі адаптації аналогічних зарубіжних програм». Доповіді готували: 

Шкодіна І.В., Дерід І.О., Кондратенко Н.Д., Архієреєв С.І., Лєгостаєва О.О. 

15 листопада 2019  року. 

 

 

Наукова робота: 

1. Написання наукових статей. За 2019-2020 навчальний рік кафедрою було 

написано  такі статті. 

Статті  

Ознака , де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (WebofScience),  I (в виданнях, що мають Імпакт-

фактор)  або без ознаки 

N 

з/п 

Факул
ьтет 

або 

науков
ий 

підроз

діл 

Автор

и: 

(ПІБ) 

Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи) 

Оз 

на 

ка 

S/W

S/I 

1 2 3 4 5 6 7 

Статті у вітчизняних виданнях  

1  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Timos

henko

v I. V., 

Nashc

hekina 

O. M. 

An elusive 

concept: the 

problem of 

defining 

social 

entrepreneurs

hip 

Бізнес Інформ 
2019. № 11,  

38 – 48 
I 

2  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

Шило

вцева 

Модернізаці

я зайнятості 

як умова 

 електронне 

наукове фахове 

видання «Modern 

2019. №15.С. 211-217  



кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Н.В. підвищення 

конкурентос

проможності 

національно

го ринку 

праці 

Economics», 

м. Миколаїв  

DOI: 

https://doi.org/10.3152

1/modecon.V15(2019)-

30 

3  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Шкоді

на 

І.В., 

Дерід 

І.О., 

Зелен

ько 

О.O 

DIGITAL 

TRANSFOR

MATION OF 

GLOBAL 

BANKING: 

CHALLENG

ES AND 

PROSPECTS 

Financial and credit 

activity: problems of 

theory and practice.  

Vol 3, No 30 (2019). Р 

45-51.  
WS 

4  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Архіє

реєв 

С.І., 

Ликов

а А С  

Роль 

людського 

капіталу 

сфери it-

послуг у 

розвитку 

зовнішньоек

ономічної 

діяльності 

України  

Соціальна економіка. 

2019.  
Т.57.  

5 5 

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Шкоді

на І.В. 

Моделі 

бізнес-освіти 

в умовах 

цифрової 
економіки.  

Економічна теорія та 

право. Збірник 

наукових праць.  

2020. № 1 (40).С. 177-

179. 

 

6 6 
Ф-тет 

МЕВ 

Лєгос

таєва 

Тенденції 

розвитку 
Науково-практичний 

журнал: «Науковий 

2020. Випуск №2 (68).  



та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

О.О., 

Кондр

атенко 

Н.Д. 

зовнішньоек

ономічної 
діяльності 

підприємств 

України. 

погляд:економіка та 

управління». 

7 7 

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Лєгос

таєва 

О.О., 

Кондр

атенко 

Н.Д. 

Повышение 

уровня 
удовлетворе

нности 

покупателя 
при помощи 

управления 

цепочкой 

ценностей. 

Електронний 

науково-практичний 

журнал: 

«Інфраструктура 

ринку». 

2020. Випуск 43. 

 

8 8 

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Перев

озова 

І.В. 

Шило

вцева 

Н.В. 

Макси

менко 

Т.О. 

Оцінка 

соціальної 

складової 

ефективності 

переходу на 

альтернативн

і джерела 

енергії. 

Вісник Харківського 

національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна Міжнародні 

відносини, 

економіка,країнознавст

во, туризм. 

2019 №10. С. 167-174  

9 9 

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Derid I., 

Dotsenk

o O., 

Rossi 

A.  

Attainment of 

the Global 

Sustainable 

Development 

Model 

through the 

Break of the 

Vicious 

Circle: 

Poverty – 

Environment

al Problems – 

Poverty.  

 Evropský časopis 

ekonomiky a 
managementu.  

 

2020. V. 6. Iss. 2. P. 6–

15  
DOI: 

10.46340/eujem.2020.6.

2 

I 



10  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Baben

ko, V., 

Sidoro

v, V., 

Koniai

eva, 

Y., 

Kysliu

k, L 

Features in 

scientific and 

technical 

cooperation 

in the field of 

non-

conventional 

renewable 

energy. 

Journal of 

Environmental 
Science and 

Management, 5 (SI),  
 

pp. 105-112. doi: 

http://dx.doi.org/10.220

34/gjesm.2019.05.SI.12  

(Sco

pus, 

Web 

of 

Scie

nce) 

11  

Ф-тет 

МЕВ 

та ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економ

ічної 

теорії 

Baben

ko, V., 

Nakisk

o, O., 

Latyni

n, M., 

Ruden

ko, S., 

Lomo

vskyk

h, L., 

and 

Girzhe

va, O. 

Procedure of 

Identifying of 

the 

Parameters of 

the Model of 

Management 

of 

Technologica

l Innovations 

in Economic 

Systems, 

2019 IEEE 

International Scientific-

Practical Conference 

Problems of 

Infocommunications, 

Science and 

Technology 

2019, Proceedings 

9061259, pp. 324-328. 

doi: 
10.1109/PICST47496.

2019.9061259  
 

[Sco

pus] 

Додатково ряд статей для журналів, що мають імпакт-фактор та/або 

реферуються системами SCOPUS або Web of Science ще знаходяться на 

рецензуванні.  

 2. Участь у конференціях. В 2019-2020 навчальному році співробітники 

кафедри традиційно брали активну участь в науково-практичних 

конференціях та активно залучали студентів. Співробітники кафедри 

написали тези та виступили із 26 доповідями на конференціях.  

3. Участь у написанні монографій.  Співробітники кафедри приймали 

участь у написанні розділів до колективних монографій. 

Дерід І.О., Довбня О.М. Соціальні ефекти вищої аграрної освіти в Україні. 

Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: монографія / 

Ю. М. Гаврилюк, О. М. Голікова, А. І. Кравцов та ін. ; за заг. ред. 

О. І. Заздравнової; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: 

ПП «Стиль-Издат», 2020. Розд. 10. С.284-319. 



4. Підготовка студентів до участі в конференціях. За навчальний рік 

співробітники кафедри підготували до участі в конференціях 38 студентів.  

5. Написання наукових статей зі студентами. Babenko V., Biletska Y., 

Pelyak H.  (2019). Ukraine-EU: economic integration strategy. Geopolitics under 

Globalization, 3(1), 12-23. doi:https://doi.org/10.21511/gg.03(1).2020.02 

6. Підготовка студентів до конкурсів наукових робіт. 

Підготовлено 2 конкурсних роботи. 

Кальченко В.Ю. УМБ 41. Назва роботи «Спеціальні економічні зони: 

значення для міжнародного бізнесу, світовий досвід, перспективи для 

України» Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей за спеціальністю міжнародні економічні відносини. 

Керівник доц.. Дерід І.О. 

Сільченко Є. Ю. Розвиток міжнародних ринків – каталізатор 

підприємницьких ідей. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з галузей знань «Міжнародні економічни відносини Керівник доц. 

Шедякова Т.Є. 

7. Робота над НДР 0117U004876 «Інституційні перетворення в умовах 

сучасного розвитку світової економіки». Заершено останній етап теми. 

Здано звіт. 

8. Проведення наукового семінару. За підсумками виконання теми 

0117U004876 «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку 

світової економіки» на кафедрі проведено науковий семінар проф. Архієреєв 

С.І., доц. Дерід І.О. 

9. Робота студентського наукового гуртка «Міжнародний маркетинг та 

фінанси». На кафедрі другий рік поспіль функціонує науковий гурток, в 

рамках якого студентам опановують навички самостійної науково-

дослідницької роботи, розвивають soft skills, які мають велике значення для 

навчання та подальшого працевлаштування, розвивають критичне та 

аналітичне мислення. Основним завдання є залучення до наукової роботи 

широкого кола здібних студентів, організація науково-дослідної роботи 

студентів та поглиблене вивчення студентами дисциплін освітньо-

професійної програми. 



Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток 

матеріальної бази 

1. Проведення кураторами кураторських годин та інших заходів із 

студентами. Результатом цієї активності на кафедрі стали проведені 

кураторські години  

Куратори: Умб61 – Кондртатенко Н.Д., 

УМБ 51 – Шкодіна І.В., 

УМФ11 – Шедякова Т.Є., УМБ 11- Соболєва М.В.,  

УМБ41- Дерід І.О. 

УМБ 31 – Лєгостаєва О.О. 

УМФ 21- Балюк О.О. 

УМБ 21 – Тимошенков І.В. 

 

2. Організація дозвілля студентів. На кафедрі налагоджена організація 

різноманітних позанавчальних студентських активностей: відвідування 

виставок, театрів, концертів… 

3. Профорієнтаційна робота. Науково-педагогічний склад кафедри та 

лаборанти кафедри активно задіяні в профорієнтаційній роботі. На кафедрі 

щороку складається план профорієнтаційних заходів, які активно 

реалізуються.  

Співробітники кафедри взяли участь у дні відкритих дверей, проводили 

профорієнтаційну роботу у школах Харкова згідно із затвердженим графіком. 

Розроблено, роздруковано та роздано рекламну продукцію щодо вступу 

Відвідали із рекламою та із проведенням лекцій такі заклади середньої освіти 

Харківської області: 

Покотилівський ліцей Промінь 

КЗ Мереф’янський ліцей 

КЗ Мереф’янська ЗОШ № 6 

с.Високий Височинська СЗОШ 



с. Високий Зеленогайська ЗОШ 

Мерефа КЗ «Мерефянський ліцей» №1 

Мерефа КЗ «Мерефянський ліцей» 5 

Мерефа, медичний ліцей № 2 

Проведено агітаційну роботу щодо вступу в магістратуру серед студентів 4 

курсу. 

Продовжують вестися сторінки у соціальних мережах 

4. Організація Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні перетворення міжнародного бізнесу». 

15 квітня 2020 року кафедрою було успішно проведено в дистанційній формі 

заплановану конференцію. Усі учасники конференції одержали програми, 

сертифікати та збірки тез. В конференції взяли участь 73 учасника (участь 

платна - джерело позабюджетного фінансування).  

5. Наповнення матеріалами сайту кафедри та факультету. За наповнення 

матеріалами сайту на кафедри відповідальні Дерід  та Шкодіна. Протягом 

року уся актуальна інформація вчасно розміщувалась на сайті кафедри 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/ec_teor 

та факультету http://international-relations-tourism.karazin.ua/ 

6. Активізувати пошук джерел позабюджетного фінансування. Як ідея 

джерела додаткового фінансування кафедрою було висунуто ідею 

розробки дистанційних  курсів з метою їх подальшої пропозиції на платній 

основі вільним слухачам. Нині створено 2 дистанційні міжфакультетські 

курси «Основи бізнесу», «Менеджмент та маркетинг») 

Також кафедрою було проведено III Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу». збори за участь 

в якій отримані університетом. 

Сприяння працевлаштуванню випускників і 

студентів 
1. Організація зустрічей студентів із представниками міжнародних 

компаній та організацій. Доц. Кондратенко та проф. Шкодіна 

організовували та супроводжували студентів на таких підприємствах: 



відділення Credit Agricole Bank буд. 50/52, вулиця Пушкінська; "Ahmad Tea", 

вулиця Роганська, 165; «Сільпо Французский бульвар»,вулиця Академіка 

Павлова, 44 б., «AB InBev Efes», вулиця Роганська, 161 

2. Сприяння працевлаштуванню. Кафедрою ведеться збір даних про 

працевлаштування випускників. Кафедра бере участь в організації та 

проведенні тижнів кар’єри. Куратори супроводжують студентів на ярмарки 

вакансій. 

3. Опитування роботодавців щодо відповідності ОПП запитам бізнесу. 

Кафедра розміщує на сайті проекти ОПП та опитує роботодавців. В 

поточному році було одержано детальну рецензію на ОПП «Міжнародний 

бізнес» та «Міжнародні фінанси»  бакалаврського рівня від директора ТОВ 

«Смарткомплект»  А. Є. Карпова. 

Підвищення професійного рівня науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників 

 

1. Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової 

передвищої освіти 

За поточний навчальний рік підвищення кваліфікації без відриву. Центр 

електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання пройшла доц. Кондратенко Н.Д.Викладачем було  

розроблено до ДК «Теорія статистики» розділ «Підсумковий контроль на базі 

LMS Moodle» (30 годин). 

2. Підвищення кваліфікації (отримання другої вищої освіти).  

Проф. Тимошенков І.В. поступив в магістратуру та навчався для одержання 

другої вищої освіти: Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія». Факультет референтів викладачів заочне відділення. 

Спеціальність референт-перекладач з англійської мови. 

3. Вивчення співробітниками кафедри англійської мови. 

Співробітники кафедри активно вивчають іноземну мову самостійно. 

Тимошенков І.В. здобуває другу вищу освіту спеціальність референт-

перекладач з англійської мови. 



4. Проходження он-лайн тренінгів та стажувань з одержанням 

сертифікатів підчас карантину: 

- Шкодіна І.В. Онлайн-курс «Цифрові комунікації в глобальному 

просторі». Сертифікат від 29.03.2020 р., виданий ITArts, Prometheus. 

- Шкодіна І.В. Онлайн-курс «Фінансовий менеджмент». Сертифікат від 

19.04.2020, Prometheus. 

- Шкодіна І.В. Онлайн-лекторій Центробанків України та Польщі в 

рамках Ukraine Economy week 2020 (25-27 травня 2020, сертифікат). 

- Шкодіна І.В. Онлайн вебінар Clarivate Analytics company на тему 

«Публікації в міжнародних виданнях» (8 червня 2020 р.). 

- Дерід І.О. Онлайн курс “Ефективні презентації” на платформі 

Спільноти для навчання та викладання “Вище”  

- Дерід І.О. Онлайн семінар “Этика научных публикаций и инструменты 

повышения их качества: Web od Science и Антиплагиат”  

 

 

Внесок кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії у Стратегії розвитку 

Каразінського університету. 
За напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 

2025 році» кафедрою провелося виконання завершального етапу НДР 

0117U004876 «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку 

світової економіки». Викладачі подали рукописи до публікації у журналах, 

що індексуються базами даних Scopus (WoS). Викладачі взяли та 

запланували участь у ряді науково-практичних конференцій. Кафедра 

провела заплановану всеукраїнську конференцію на базі університету. 

За напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 

році» 

З метою збільшення кількості викладачів, що викладають європейськими 

мовами проф. Тимошенков І.В. здобуває другу вищу освіту: Харківський 

гуманітарний університет «Народна українська академія». Факультет 

референтів викладачів заочне відділення. Спеціальність референт-перекладач 

з англійської мови. 

Велася робота із працедавцями щодо підписання угод про співробітництво.  

Кафедрою проводилася активна профорієнтаційна робота.  

Співробітники кафедри пройшли підвищення кваліфікації та майстер-класи. 

За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у 

глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» за ініціативи кафедри 

було розроблено проект угоди із компанією «Біорем Інтернешнл, Ел Ел Сі» 

(місце базування компанії у США. На даний час компанія представлена в 

шести країнах. «Біорем Інтернешнл, Ел Ел Сі» – це новаторська група 

фахівців з хімічної, біотехнологічної та інженерної обробки ґрунтів та водних 



ресурсів, що надає реальні, практичні рішення світовим ринкам 

промислових, сільськогосподарських, муніципальних, екологічних та 

громадських послуг. Сайт компанії: 

https://web.archive.org/web/20171102144642/http://biorem.org/) 

Також кафедра активно сприяє міжнародній академічній мобільності 

студентів, підбираючи програми, готуючи студентів до співбесід, пишучи 

рекомендаційні листи.  

Завдання кафедри у наступному навчальному році 

1. Сприяти збільшенню обсягів публікації наукових статей співробітниками 

кафедри, в тому числі у журналах, що мають імпакт-фактор та/або 

реферуються системами SCOPUS або Web of Science. 

2. Розробити технічне завдання для нової наукової теми кафедри 

«Міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в сучасній системі МЕВ».  

3. Активно сприяти науковій роботі студентів: залучати їх до написання 

наукових статей у співавторстві із викладачами, до участі у конференціях та 

конкурсах наукових робіт. 

4. Сприяти участі викладачів у міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях. 

5. Організувати та провести на базі кафедри науково-практичну 

конференцію. 

6. Організувати та реалізувати профорієнтаційну роботу із абітурієнтами для 

їх залучення на ОПП «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси». 

7. Організовувати співпрацю кафедри із працедавцями. 

8. Активізувати вивчення співробітниками кафедри англійської мови. 

9. Забезпечити видання кафедрою навчально-методичної літератури. 

10. Забезпечити навчальний процес по кафедрі. 

11. Забезпечити своєчасне ведення документації по кафедрі. 

12. Активізувати пошук джерел позабюджетного фінансування.  

13. Продовжувати розвивати елементи дистанційної освіти та сертифікувати 

дистанційні курси. 

14. Завершити роботу над написанням навчального посібника «Міжнародний 

бізнес». 

 

 

В.о. завідувача кафедри                                             Ірина ДЕРІД 
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