
Показник кафедра МЕВ кафедра ТБ та Країнозн. кафедра МВ, МІтаБ кафедра МБ та ЕТ ВСЬОГО

1
Навчальне навантаження за 

2017/2018 навч. рік (годин)
15633 22449 9383,5 7950 55415,5

2
Лекційне навантаження за 

2017/2018 навч. рік (годин)
1441 3889 2020 2297 9647

3

Нагороди і премії протягом 

2017/2018 навч. року (кількість, 

назва)

8  (1 - Диплом ІІ ступеня XVIIІ виставки-конкурсу навчальної 

та наукової літератури, що проводив Навчальний центр 

методичної роботи, за монографію Матюшенко І.Ю. 

«Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні 

в умовах нової промислової революції: організація державної 

підтримки» (наказ по ХНУ від 24.01.2018 №0208/024); 2 – 

премія університету імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів

проф. Матюшенко І.Ю.; 3 - Грамота за вагомий внесок у 

розвиток науки, підготов-ку і виховання високоосвічених 

фахівців протягом багатьох років відданої роботи в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

та з нагоди Дня науки – Ханова О. В.;

4 - Грамота за вагомий внесок у розвиток науки, підготов-ку і 

виховання високоосвічених фахівців протягом бага-тьох років 

відданої роботи в Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна та з нагоди Дня науки – Матюшенко І.Ю.; 

5 - Грамота за багаторічну і сумлінну й плідну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок в розвиток освіти та з нагоди 

Дня науки - Казакова Н.А.; 6 - Грамота за багаторічну і 

сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок в розвиток освіти та з нагоди Дня науки - Голіков А.П.; 

7 - Диплом І ступеня університету за перемогу у конкурсі 

кафедр на краще науково-методичне забезпечення 

навчального процесу за напрямом "Розвиток методик і 

технологій дистанційного (електронного) навчання" - Колектив 

кафедри міжнародних економічних відносин. 8 - Диплом 

лауреата премії Кабінету міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України - Чичина О.А. )

1 (доц. Григоренко 

Я.О. Всеукраїнський 

конкурс на краще 

правниче видання, 

що організований 

Дніпропетровським 

державним 

університетом 

внутрішніх справ 

спільно із 

Всеукраїнською 

громадською 

організацією 

«Асоціація 

українських 

правників»

Диплом ІІ ступеня 

21.03.2018)

9

4
Видання навчальної літератури 

(кількість), з них: 
24 5 5 3 37

4.1
підручник з грифом МОН 

України

4.2
навчальний посібник з грифом 

МОН України

4.3 навчальний посібник 1 5 2 1 9

4.4
навчально-методичний 

посібник
13 3 2 18

Підсумки навчальної, наукової та виховної роботи у 2017/2018 навч. році факультету МЕВ та ТБ



5

Електронний навчальний курс, 

що отримав сертифікат Центру 

електронного навчання

9  9

6 Публікація монографій 1 2 8 11

7
Публікація наукових статей, з 

них:
133 114 86 43 376

7.1

статті у журналах, що мають 

імпакт-фактор та/або 

реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science

2 17 5 10 34

7.2 розділ, стаття в монографії 5 6 2 3 16
7.3 статті у фахових виданнях 71 32 35 12 150
7.4 статті спільно зі студентами 2 3 10 15
7.5 тези, матеріали конференцій 53 56 34 18 161

8

Організація кафедрою в 

2017/2018 навч. році 

міжнародних і 

загальноукраїнських наукових, 

науково-практичних та 

методичних конференцій, 

семінарів, виставок, олімпіад

1 (ХІІІ науково-практична конференція молодих вчених 

«Актуальні проблеми світового господарства і 

міжнародних економічних відносин» 30 березня 2018 

року).

2 (VIII міжнародна науково-

практична конференція  

«Туристичний бізнес: світові 

тенденції та національні 

пріоритети», 27 жовтня  2017 

року. 2. Науково-практичний 

круглий стіл з нагоди Дня 

Європи "ЄС: історія і 

сучасність", 24 травня 2018 р.

2 (Науково-

практичний круглий 

стіл "Сучасна 

дипломатія: теорія 

та практика" 

21.12.2017    

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція" 

Сучасна міжнародна 

безпека: виклики 

глобалізації 

29.03.2018 

1 (Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція

 «Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу»

26.04.2018). 

6

9

Конференції, в яких 

співробітники кафедри брали 

участь (к-ть)

21 26 28 18 93



10

Організація методичних та 

науково-методичних семінарів 

(кількість, назва)

2 Методичні семінари   1. методичний семінар «Перевірка дипломних робіт 

на наявність запозичень: рекомендації керівникам» (8 листопада 2017 року) ; 2. 

методичний семінар «Особливості організації та проведення практик студентів 

факультету»  (17 листопада 2017 року);

10 Науково-методичні семінари : 1.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.)

2. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи» 

(30.10.2017р.)

3. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Глобалізація і регіоналізація , як вектор розвитку національної економіки 

Нігерії» (30.10.2017р.)

4. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення 

енергетичної безпеки» (18.01.2018 р.)

5. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: 

євроінтеграційний контекст» (18.01.2018 р.)

6. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Інформатизація глобального економічного розвитку» (18.01.2018 р.)

7. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Сучасні 

тенденції розвитку ринку медичних послуг» (7.03.2018 р.)

8. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

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

9. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Роль 

Світової організації торгівлі у глобальній інституціоналізації національних 

економік» (19.04.2017р.)

10. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри 

«Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС» 

(17.05.2018 р.)

1. Виїзне засідання НМК 

з туризму, проведення 

круглого столу 

"Проблеми підготовки 

кадрів сфери туризму", 

27 жовтня 2017р.

1 (Методичний семінар 

«Рекомендації щодо 

ліцензування освітньої 

діяльності з підготовки 

здобувачів вищої освіти 

за освітньо-

професійною 

програмою 

"Міжнародний бізнес"», 

22.11.17)

14

11

Організація та проведення 

майстер-класів (кількість, 

назва)

1 (Інтерактивний 

захід"Кар’єра в індустрії 

гостинності: як отримати 

роботу своєї мрії»" 

швейцарського професора 

Магді Аталли ), 21 

листопада 2017 р.

1

12
Проведення відритих занять 

(кількість)
29 49 47 23 148



13

Захист кандидатської 

дисертації співробітником, 

аспірантом, здобувачем 

кафедри (к-ть)

3 2 5

14
Захист докторської дисертації 

співробітником кафедри (к-ть)
0

15

Сприяння науковій роботі 

студентів: І, ІІ, ІІІ премії на 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і 

гуманітарних наук у 2016/2017 

навч. році, проведеному за 

наказом МОН України 

16
Виконання кафедрою НДР,  з 

них:
1 1 1 3

16.1

фундаментальна або прикладна 

базова НДР
1 (Тема "Глобалізація та регіоналізація як вектори 

розвитку міжнароднизх економічних відносин" 

№0116U001990)

1 прикладна НДР 

«Міжнародний туризм як 

фактор економічної та 

суспільно-політичної 

модернізації країн 

Центральної та Східної 

Європи». Заключний звыт 

полано у грудны 2017 року.

1 (Тема "Інституційні 

перетворення в умовах 

сучасного розвитку 

світової економіки" 

№0117U004876)

3

16.2
за грантом, замовленням, 

договором із фінансуванням



17

Організація та проведення 

виховних заходів (кількість та 

назва) 

6 (похід студентів 1-5 курсів до театру; до кіно; 

катання на ковзанах, виїздний захід з кураторами, 

зустрічі студентів 4 курсу з керівництвом Митних 

органів Харківської області,  екскурсія студентів 1 

курсу до тютюнової фабрики "Філіп Морріс Україна"; 

відвідування кураторами гуртожитків, проведення 

кураторських годин тощо)

7 (відвідування гуртожитку 

кураторами груп, 

проведення кураторських 

годин,екскурсія до 

археологічного  музею(1 

курс), екскурсія до 

художнього музею (1 курс), 

екскурсія до музею 

природи 1 курс), посвята 

студентів кафедри у 

студенти-

туристи,проведення Дня 

випускника кафедри, 

відвідування готелю 

"Харків-Палас")

5 (проведення 

кураторських 

годин, відвідання 

гуртожитків 

кураторами груп, 

залучення 

студентів до дня 

відкритих двірей, 

походи зі 

студентами до 

театру, захід 

"Молитва за 

Україну")

 7 (Проведення 

кураторських годин. 

Відвідання  студентських 

гуртожитків. Відвідання 

занять зав.кафедрою та 

кураторами  з метою 

контролю за якістю 

підготовки 

студентів.Залучення 

студентів до проведення дня 

відкритих дверей. Походи зі 

студентами до музеїв. 

Залучення студентів до 

хорового виконання 

"Молитви за Україну"  

Знайомство студентів-

першокурсників із 

кафедрою.)

25

18

Ліцензування  (відкриття) нової 

спеціальності/ освітньої 

програми

1 (ОП "Міжнародна та європейська економічна 

інтеграція", магістр)

3 (спеціальність "ГРС", 

магістр; ОП "МВтаРС: 

сходознавство", магістр; 

ОП "МВтаРС: 

європеїстика", магістр)

1 (ОП 

"Міжнародні 

відносини" 

бакалавр)

1 (ОП "Міжнародний 

бізнес", магістр)
7 (з ОП "МЕК", 

бакалавр)

19

Акредитація (успішна) напряму 

підготовки/ спеціальності / 

освітньої програми 

1 (напрям підготовки 

"Країнознавство", 

бакалавр)

1 (напрям підготовки 

"Міжнародний бізнес", 

бакалавр)

2

20
Випуск фахівців 2018 р.  (з них 

диплом з відзнакою):
142 (13) 150 (16) 61 (5) 18 (1) 371 (35)

20.1 бакалавр 89 (6) 104 (9) 61 18 (1) 272 (16)
20.2 магістр 53 (7) 46 (7) 99 (14)

21

Заходи, що сприяють 

працевлаштуванню випускників 

(кількість, перелічити)

4 (1- створення на сайті факультету МЕВ та ТБ 

Розділу "Вакансії"; 2- Участь у презентації "Кар'єрні  

можливості для студентів "; 3- Участь у Ярмарку 

вакансій ; 4 - Участь у Тижні кар'єри "Karazin career 

week" ) 

2 (1 - екскурсія до Palace 

Hotel Kharkiv, 2 - майстер 

клас з питань 

працевлаштування 

швейцарського професора 

Магді Аталли

2 
(профорієнтаційний 

захід "Старт 

кар҆єри";Виїзне 

заняття «Функції та 

принципи діяльності 

сучасної прес-

служби» 

4 (Профорієнтаційна 

робота зі студентами     - 

відвідання міжнародного 

підприємства "КОДА", 

супроводжував Тимошенков 

І.В.);  стажування студентів 

на підприємстві Philip Morris 

International; Участь 

студентів у ярмарках 

вакансій; підписання 

договорів із базами 

проходження виробничої 

практики)

12


