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• Підручники – 1

• Навч. та навчально-методичні посібники – 24

Монографії  та розділи до монографій 21 (МЕВ та ТБ займає перше місце 
серед інших факультетів ХНУ), з них:

• монографії - 5

• розділи  вітчизняних монографій – 6

• розділи монографій у зарубіжних виданнях – 10

Статті - 74, (МЕВ та ТБ займає четверте місце серед інших факультетів ХНУ) з 
них:

• статті у вітчизняних виданнях – 36

• статті у зарубіжних виданнях 38

• з них: статті у вісниках ХНУ - 6

• SСOPUS -26 (2 з них опубліковано Рєзніковим В.В.)

• WEB OF SCIENCE – 2

Тези доповідей – 140 (МЕВ та ТБ займає четверте місце серед інших 
факультетів ХНУ), з них:

• тези у вітчизняних виданнях – 131

• тези у зарубіжних виданнях - 9



• Успішно пройшли акредитацію – 4 освітні 
програми.

• Захист дисертацій – 5, з них:

• Захист докторських дисертацій - 4

(Рєзніков В.В., Баранова В.В., Решетняк О.І., Білецька Я. О.). 

• Захист дисертацій доктора філософії 
(кандидатських дисертацій) - 1 (Гамарлі Раміг Рауф
огли).



На факультеті продовжується робота по 6 науково-дослідним роботам:

• 1.НДР «Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах 
глобальних викликів» 2020 - 2022 рр. Кафедра міжнародних економічних відносин 
імені Артура Голікова

• 2.НДР «Специфіка європейської економічної інтеграції України в умовах 
асоціації з ЄС та розвитку четвертої промислової революції» 2020 – 2023 рр. 
Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

• 3.НДР «Туристична політика Балканських країн як чинник модернізації 
суспільно-політичних систем регіону» 2021-2025 рр. Кафедра туристичного 
бізнесу та країнознавства

• 4.НДР «Міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в сучасній системі 
міжнародних економічних відносин» 2021 – 2023 рр. Кафедра міжнародного 
бізнесу та економічної теорії

• 5.НДР «Науковий розвиток технології оздоровчого харчування», 2019-2022 рр. 
Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

• 6. НДР «Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та 
міжнародній електронній комерції» 2019-2022 рр. Кафедра міжнародної 
електронної комерції та готельно-ресторанної справи.



• Також, на факультеті проведена робота щодо відкриття 
дослідницько-експериментального напряму «Основи 
дипломатичної та економічної діяльності» при Малій 
академії наук. На сьогодні ця робота виконана, все 
необхідне підготовлено для відкриття відповідного гуртка 
(зараз триває набір слухачів).

• За вказаний період, студенти спеціальності «Готельно-
ресторанна справа» здобули 3 перемоги у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт.

• На факультеті триває робота щодо реалізації 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт  «Актуальні 
питання співробітництва з ЄС» було розглянуто 
54 роботи з 49 ЗВО України (проф. Матюшенко І.Ю.).



Науково педагогічний склад, також бере активну 
участь, а саме:

У щорічному конкурсі «Молодий вчений року» взяли 
участь у п’яті номінаціях 3 представника факультету 
(Дерід І.О., Білецька Я.О., Ревякін Г.В.), 
за результатами  лауреатом конкурсу по номінації 
«Виробництво та  технології (харчові технології, легка 
промисловість, нафтогазова інженерія)» стала  
Білецька Я.О. (єдина з лауреатів представляє ХНУ імені 
В.Н.Каразіна).



На факультеті була організована та проведена Міжнародна літня 
школа «Mobility Hackathon» за підтримки Європейського союзу, яка 
об’єднала більше 70 учасників. Співорганізаторами заходу були два 
німецькі університети (Педагогічний університет в м. Карлсруе, 
Університет прикладних наук в м. Мешеде). 

Захід викликав особливу увагу - від факультету взяли участь 23 
студенти, які представляють всі освітні програми бакалаврського 
рівня. 

За результатами першого етапу поїздку до м. Берліну вибороли 5 
студентів (Володимир Матвєєв, Анна Москалець, Лілія Ісонкіна, Маргарита 
Бєлая та Артем Гноєвий), які представляють різні освітні програми, 
зокрема «Туризм», «Міжнародна інформація та міжнародні 
комунікації», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини 
та регіональні студії».



На факультеті організовано та проведено 5 конференцій, у 18
міжнародних та всеукраїнських конференціях представники 
факультету взяли участь.

Також, подовжується робота по Проектам «Еразмус+», «Жан Монне» 
модулі: 

• завершено проект «Зовнішня політика Європейського Союзу»
(кафедра МВМІБ);

• тривають проекти  «Європейська інтеграція України в умовах
Industry 4.0» (кафедра МЕВ імені Артура Голікова);

• «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та 
погляд у майбутнє» (кафедра ГРС).

В рамках згаданого проекту 90% викладачів факультету змогли 
пройти підвищення кваліфікації (114 годин) та, за минулий період, в 
рамках цієї роботи видано 184 сертифіката для 22 ЗВО України.



• Викладачі факультету пройшли онлайн-стажування в 
іноземних закладах вищої школи, а саме Варненському 
університеті менеджменту (Болгарія) та  «Baltic
research institute of transformation economic area pro

• Факультет прийняв участь у 16-ій Виставці з вищої 
освіти, науки і технологій в м. Дар-ес-Салам (Танзанія) 
та з метою обговорення питань співробітництва 
проведена зустріч з Міністром освіти Республіки 
Танзанія.



У рамках Міжнародного освітнього онлайн-проєкту “Diplomacy Talks“ 
відбулися онлайн-лекції: 

• Саймона Анхольта із University of East Anglia;  

• представника Європейської дипломатичної служби Пітера Стано;

• представника Європейского Парламенту Вітольда Яна Ващиковського;

• у рамках «Німецького Півріччя Харкова 2020-2021» відбулися лекції 
Майкла-Ніколаса Ріттера (Європейський університет Віадріна, м. 
Франкфурт-Одер, ФРН), Брігітти Трібель (Фонд Конрада Аденауера в 
Україні), Аманди Жілич (презентація DAAD) та ін. 

• Проведено онлайн зустріч (zoom) з Другим секретарем Посольства 
Азербайджанської Республіки в Україні Саміром Аллахвердієвим, 

• у рамках проєкту "UNA: Firsthand //Denmark edition//" відбулась лекція з 
представниками данської ГО "Silba" на тему молодіжного співробітництва 
між Україною та Данією, 

• онлайн зустріч (zoom) зі спостерігачкою та координаторкою з гендерних 
питань Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Хайді
Маргаритою Васкес Панес.



На факультеті також реалізуються поза освітні 
проекти, а саме youtube канал:
• IRTB FACES;
• IRTB EXPERTS.
• https://www.youtube.com/c/IRTB_karazin

Та у соцмережах:

• https://www.facebook.com/karazin.irtbyoutube.co
m/c/IRTB_karazin

• https://www.instagram.com/irtb.karazin/

https://www.youtube.com/c/IRTB_karazin
https://www.facebook.com/karazin.irtbyoutube.com/c/IRTB_karazin
https://www.instagram.com/irtb.karazin/


Робота на факультеті проводиться відповідно до 
реалізації «Стратегії розвитку Каразінського
університету 2020-2025» та плану розвитку 

факультету.

Дякую за увагу!


