
Звіт завідувача кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Казакової Надії Артурівни, к.г.н., доцента 

про роботу кафедри в 2020/2021 навчальному році  

 

 У роботі кафедри враховано положення Стратегії розвитку 

університету на 2019-2025 роки, а також Програму розвитку кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова на 2020-2025 

роки. Робота кафедри велася за напрямками: кадрова, навчально-методична, 

науково-дослідна, організаційна та виховна робота.  

  

1. Робота з кадрами 

 

 1.1. Штат професорсько-викладацького складу кафедри налічує 24,25 

ставки (у т.ч. 3,5 ставки – за загальним фондом, 18 – за контрактом, 1,75 – 

внутрішні сумісники, 0,75 – зовнішні сумісники, 0,25 – погодинно). Штат 

навчально-допоміжний персоналу складає 7 ставок (у т.ч. 1,5 ставки – за 

загальним фондом, 5,5 – за контрактом). 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 33 чол. 

 

Кількість докторів наук, професорів – 3 чол.  

– Довгаль О.А.  

– Гончаренко В.В. 

– Матюшенко І.Ю.  

 

Кількість докторів наук, доцентів – 1 чол.  

– Рєзніков В.В. 

 

Кількість кандидатів наук, доцентів – 16 чол.  

– Беренда С.В. 

– Гончаренко Н.І.  

– Григорова –Беренда Л.І.  

– Зайцева А.С. 

– Казакова Н.А.  

– Коваленко Р.С. 

– Майборода О.Є. 

– Макарчук К.О. 

– Марченко І.С. 

– Непрядкіна Н.В. 

– Поліванцев А.С. 

– Сідоров М.В. 

– Ханова О.В. 

– Черномаз П.О. 

– Чичина О.А.  

– Шуба М.В. 



Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 6 чол. 

– Бунін С.В.  

– Мірошниченко Т.М. 

– Панкова Ю.М.  

– Ревякін Г.В. 

– Фірсанова В.О.  

– Шолом А.С. 

 

Кількість старших викладачів без наукового ступеня – 4 чол.  

– Дмітрієв В.М.  

– Іщенко М.О. 

– Касьян С.А. 

– Сердюк Г.В. 

 

Кількість викладачів без наукового ступеня – 3 чол.  

– Азаренкова О.В. 

– Остапчук К.В. 

– Смаглий І.М. 

 

Кількість аспірантів – 6 осіб. 

 

1.2. Нагороди та премії, отримані навчально-педагогічним персоналом 

кафедри протягом 2020/2021 н. р. – 8: 

 1. ст. викладач Касьян С. А. Медаль «За служіння Каразінському 

університету» за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток 

Каразінського університету та з нагоди 60-річчя від дня народження (2021 

р.); 

 2. доц. Казакова Н.А. Грамота Комітету Верховної Ради України з 

питань інтеграції України до Європейського Союзу за вагомі досягнення в 

науковій, науково-організаційній роботі та підвищенні наукового потенціалу 

Шевченківського району м. Харкова з нагоди Дня науки від 15 травня 2021 

р.;  

 3. доц. Коваленко Р.С. Грамота ХНУ імені В.Н.Каразіна за сумлінну 

плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в наукове 

і студентське життя університету та з нагоди річниці заснування факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу (квітень 2021 

року);  

 4. проф. Довгаль О.А. Грамота ХНУ імені В.Н.Каразіна за успішне 

проведення 3-го рівня акредитації ОНП Міжнародні економічні відносини та 

з нагоди 216-ї річниці відкриття університету (2021 р.);  

 5. проф. Довгаль О.А. Диплом ХНУ імені В.Н.Каразіна за монографію 

Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС на 

ХХІ виставці-конкурсі навчальної та наукової літератури (2021 р.);  

 6. доц. Григорова-Беренда Л.І. Грамота ХНУ імені В.Н.Каразіна за 

особистий внесок у розвиток освіти та науки, підготовки і виховання 



висококваліфікованих фахівців у Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна з нагоди 50-річчя з дня народження (2021 р.); 

 7. доц. Рєзніков В. В., Грамота ХНУ імені В. Н. Каразіна за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, зразкове виконання службових 

обов’язків та з нагоди Дня науки в Україні (травень 2021 р.). 

 8. доц. Казакова Н. А. Грамота Почесного консульства Республіки 

Казахстан у місті Харкові за значний особистий внесок у розвиток 

міжнародних стосунків, високий професіоналізм та вагомі досягнення в 

науковій, науково-організаційній роботі.  

  

1.3. Захист дисертацій, робота з аспірантами: 

 Захист кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами 

кафедри у 2020/2021 н. р. – 1: 

 1. Гамарлі Раміг Рауф огли 19 березня 2021 р. на засіданні 

спеціaлізoвaнoї вченої paди ДФ 64.051.005 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна.  

 Захист докторської дисертації співробітником кафедри у 2020/2021 

н. р. – 1: 

1. Рєзніков Валерій Володимирович 29 січня 2021 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 у Національному 

університеті цивільного захисту України.  

 

1.4. Система підвищення педагогічної майстерності викладачів  

 

– Підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційного 

навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», 05.10.2020-

20.11.2020 р. – 1 (Майборода О.Є.). 

– Підвищення кваліфікації Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція 

України в умовах Індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-

MODULE), 25.11.2019 -15.11.2020 р. – 16 (Григорова-Беренда Л.І., 

Майборода О.Є., Шуба М.В., Непрядкіна Н.В., Іщеко М.О., Зайцева 

А.С., Шолом А.С., Матюшенко І.Ю., Казакова Н.А., Ханова О.В., 

Довгаль О.А., Беренда С.В., Макарчук К.О., Гончаренко Н.І., Касьян 

С.А., Рєзніков В.В.). 

– Міжнародне наукове та освітнє стажування "Стратегії SMART-

спеціалізації. Естонській досвід", TEADMUS, Талін, Естонія, 

10.10.2020-13.01.2021 р. -  2 (Беренда С.В., Касьян С.А.). 

– Підвищення кваліфікації (закордонне стажування) за програмою 

«Internationalisation of higer education in the context of globalization of 

innovative educational space», 22.10.2020 - 13.11. 2020 р. - 3 (Зайцева А. 

С., Коваленко Р.С., Мірошниченко Т.В.). 

– Підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в системі 

електронного (дистанційного) навчання», 08.12.2020 - 05.02.2021 р. - 2 

(Зайцева А. С. Іщенко М.О.). 



– Підвищення кваліфікації (закордонне стажування) за програмою 

«Internationalisation of higer education in the context of globalization of 

innovative educational space», 04.01.2021 - 22.01. 2021 р. - 4 ( Довгаль 

О.А., Гончаренко Н.І., Марченко І.С., Ревякін Г.В.). 

– Підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в системі 

електронного (дистанційного) навчання», 01.03.2021 - 26.04.2021 р. - 4 

(Григорова-Беренда Л.І., Гончаренко Н.І., Довгаль О.А. Марченко І.С.). 

 

2. Результати навчально-методичної роботи кафедри 

 

2.1. Всі співробітники кафедри, штатні і сумісники, виконали свої 

індивідуальні плани та навчальні програми. Навчальне 

навантаження за 2020/2021 рік склало 14550 годин, а лекційне - 

1576 годин. 

2.2. Успішно пройдена акредитація освітньо-наукової програми 

«Міжнародні економічні відносини» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини». У результаті отримано сертифікат про 

акредитацію освітньої програми № 757, дата видачі - 19.11.2020. 

 2.3.  Видання навчальної літератури – 9: 

 2.3.1. навчальний посібник – 1: 

 Матюшенко І.Ю., Родченко В.Б., Борисенко М. Б. Технології 

суспільного розвитку. Харків: ХНУ імена В.Н. Каразіна, Частина 1, 2. 2019. – 

384 с. 

 2.3.2. навчально-методичні видання – 8: 

 
N 

з/п 

 

Факультет або 

науковий підрозділ 
Автори: 

(ПІБ) 
Назва 

Вихідні 

дані 

1 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Довгаль 

О.А. 

Сучасні виклики в системі 

міжнародних економічних 

відносин та світового 

господарства: методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 292 

«Міжнародні економічні 

відносини» кваліфікації доктор 

філософії з міжнародних 

економічних відносин 

Х. : ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. -  68 

с. 

2 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Шуба 

 М. В. 
Кредит і банківська справа : 

методичні рекомендації до 

самостійної роботи (для студентів 

спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини») 

- Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. - 60 



с. 

3 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Іщенко М. 

О. 

Зовнішньоекономічна 

(виробнича) практика: програма 

та методичні рекомендації для 

студентів спеціальності 292 

«Міжнародні економічні 

відносини» освітньо-професійних 

програм «Міжнародні економічні 

відносини» та «Міжнародна 

логістика і митна справа» 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. – 28 

с. 

4 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Григорова-

Беренда Л. 

І., Іщенко 

М. О. 

Зовнішньоекономічна (імітаційна) 

практика : програма та методичні 

рекомендації для студентів 3 

курсу спеціальності 292 

«Міжнародні економічні 

відносини» освітньо-професійної 

програми «Міжнародні 

економічні відносини» першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної (дистанційної) 

форми навчання 

Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. – 20 

с. 

5 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Григорова-

Беренда 

Л.І. 

Виробнича організаційно-

аналітична практика: програма та 

методичні рекомендації для 

здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання спеціальності 

«Міжнародні економічні 

відносини», другий 

(магістерський) рівень вищої 

освіти 

Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. – 16 

с. 

6 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Григорова-

Беренда Л. 

І., Касьян 

С. А. 

Педагогічна (асистентська) 

практика : програма та методичні 

рекомендації до виконання для 

здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня 

спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» 

Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2020. – 56 

с. 

7 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Коваленко 

Р.С. 

Країнознавство: методичні 

рекомендації до виконання 

курсової роботи для студентів 

спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» освітніх 

програм «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародна 

логістика і митна справа»; 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Харків : 

ХНУ 

імені В. 

Н. 

Каразіна, 

2021. – 60 

с. 

8 Кафедра МЕВ імені 

Артура Голікова 

Рєзніков 

В. В., 

Данько, Н. 

Кваліфікаційна робота магістра: 

етапи виконання, структура, 

правила оформлення, норми 

Х. : ХНУ 

імені В. 

Н. 



І. . Жихор 

О. Б. 

бібліографічного опису: 

методичний посібник для 

студентів спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

Каразіна, 

2020. 

  

 2.4. Електронні навчальні курси, що отримали сертифікат Центру 

електронного навчання – 4: 

 1. Касьян  С. А. Глобальні проблеми сучасності: Дистанційний курс 

(Сертифікат № 223/2020); 

 2. Шуба М.В. Валютні операції: Дистанційний курс (Сертифікат № 

195/2020); 

 3. Поліванцев  А. С. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 

Дистанційний курс (Сертифікат №228/2020).  

 4. Непрядкіна Н. В. Міжнародні валютні та фондові ринки: 

Дистанційний курс (Сертифікат № 202/2020). 

 2.5. За рішенням журі 21 виставки-конкурсу навчальної та наукової 

літератури та відповідно наказу ректора від 25.01.2021 р. №0208-1/17:  

 - дипломом ІІ ступеня за напрямом «Наукова література (монографії)» 

нагороджено професора кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова МАТЮШЕНКА Ігоря Юрійовича за монографію «Смарт-

розвиток економіки: концепти та інструментарій: моногр. / В.Б. Родченко, 

І.Ю. Матюшенко, О.О.Навроцький та ін. Харків: Право, 2019. 256 с; 

 - дипломом відзначено професора кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова ДОВГАЛЬ Олену Андріївну за монографію 

«Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС». 

  

3. Результати наукової діяльності кафедри 
 

3.1. Монографії, видані у 2020/2021 н.р. викладачами кафедри – 5:  

 

 

 
N 

з/п 

 

Факультет або 

науковий підрозділ 
Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані 

1 Кафедра МЕВ 

імені Артура 

Голікова 

Довгаль О. А., 

Коваленко Р. 

С. 

Торговельно-економічні 

відносини України та 

Турецької Республіки: 

євроінтеграційний 

контекст 

Харків. 

Видавець О. А. 

Мірошниченко., 

2020. — 204 с. 

2 Кафедра МЕВ 

імені Артура 

Голікова 

М. О. Кизим, 

Ю. Б. Іванов, 

В. Є. 

Хаустова, О. 

Ю. Полякова, 

О. Ю. Іванова, 

М. С. 

Механізм державної 

підтримки реконструкції 

промисловості України 

Харків: ФОП 

Лібуркіна Л. 

М., 2020. - 360 

с. 



Дороніна, В. 

Ф. Тищенко, 

І. Ю. 

Матюшенко, 

В. О. 

Шликова, О. 

М. 

Красноносова, 

І. В. 

Ярошенко, В. 

І. Лаптєв,  М. 

В. Гомон. 

3 Кафедра МЕВ 

імені Артура 

Голікова 

Ревякін Г. В. Закономірності 

циклічного розвитку 

глобальної економічної 

системи 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2020. 

– 140 с. 

4 Кафедра МЕВ 

імені Артура 

Голікова 

Рєзніков В. В. Державна політика у 

сфері європейської 

інтеграції України: 

теорія, методологія, 

практика 

Х.: НУЦЗУ, 

2020. - 325 с. 

5 Кафедра МЕВ 

імені Артура 

Голікова 

Довгаль О. А., 

Панкова Ю. 

М. 

Соціокультурні фактори 

розвитку сучасних форм 

міжнародного бізнесу 

Харків. Merash 

Publisher, 2021. 

— 224 с. 

 

 3.2. Протягом 2020/2021 н. р. співробітниками кафедри було 

опубліковано 88 наукових статей, з яких: 

 12 –статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються 

системами SCOPUS або Web of Science; 

 11 – розділ або стаття в монографії; 

 12 – статті у фахових виданнях; 

 2 – статті спільно із студентами; 

 50 – тези, матеріали конференцій.  

 3.3. Виконання кафедрою НДР: 

 Протягом 2020/2021 н. р. на кафедрі проводилися 2 НДР: 

 - фундаментальна базова НДР: «0120U100907, «Імперативи розвитку 

міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів», 

керівник-проф. Довгаль О.А., (без фінансування); 

 - НДР за грантом: 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). 

 3.4. Кількість всеукраїнських та міжнародних конференцій, в яких 

співробітники кафедри взяли участь протягом 2020/2021 н. р. – 15.  

 3.5. Сприяння науковій роботі студентів: 

 Протягом 2020/2021 н. р. кафедра активно сприяла науковій роботі 

студентів.  



 Студентка 4-го курсу Трофімченко К. С. здобула І-е місце у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і 

спеціальностей у 2020/2021 н.р. за напрямом «Актуальні питання 

співробітництва з Європейським Союзом» (керівник – проф. І. Ю. 

Матюшенко, м. Харків, 20.04.2021р.).  

 Студентки Булгакова О. (1 курс магістратури) та Рудич А. (2 курс) 

зайняли ІІІ місце у ХV регіональному науковому конкурсі молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді» (науковий керівник – доц. 

Казакова Н. А.).  

 

4. Заходи, організовані кафедрою протягом 2020/ 

2021 н. р.: 

 

 4.1. Організація кафедрою в 2020/2021 навч. році міжнародних і 

загальноукраїнських наукових, науково-практичних та методичних 

конференцій, семінарів, виставок, олімпіад: 

 4.1.1.  Конференції загальноукраїнського рівня – 1: 

 1. ХVІ науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин 

(02 квітня 2021 року).  

 4.1.2. Конференції міжнародного рівня – 1: 

 1. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми 

розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні і 

світі» (30 березня 2021 року).  

 4.2. Організація методичних та науково-методичних семінарів – 4: 

 1. Науково-методичний вебінар для викладачів «Ректорська 

контрольна: рекомендації викладачам-розробникам завдань» 6 листопада 

2020 року – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет МЕВ та ТБ, 2020;  

 2. Науково-методичний вебінар «Забезпечення виконання принципів 

академічної доброчесності в кваліфікаційних та наукових роботах»  19 

листопада 2020 року – Харків, Навчальний центр менеджменту якості та 

моніторингу освітнього процесу Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна та компанія Plagiat.pl,  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020;  

 3. Науково-методичний семінар для викладачів «Практики у 

дистанційному форматі: як?» 23 листопада 2020 року – Харків, ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, факультет МЕВ та ТБ, 2020;  

 4. Міжфакультетський науково-методичний семінар на тему: 

«Науково-технічне співробітництво України та Чилі в аспекті відновлюваної 

енергетики». Доповідь готувала: Коняєва Є.Г., 13 травня 2021 р. 

 4.3. Організація та проведення майстер-класів, заходів, що 

сприяють працевлаштуванню випускників – 3:  

 1. 07 жовтня 2020 року -  інтерактивна екскурсія до міжнародної 

компанії ABInbevEFES; 

 2. 23 березня 2021 року - онлайн-відеоконференція директора з 

управління персоналом UBC Group - Гібадулліна Олексія Володимировича; 



 3. 13 квітня 2021 року - онлайн-зустріч, вебінар студентів факультету 

МЕВ та ТБ з представниками міжнародних компаній “Philip 

Morris”(спеціаліст по роботі з персоналом спеціаліст по роботі з персоналом 

Ольга Мартиненко)  та “Abinbev Efes (менеджер з управління персоналом 

“Abinbev Efes” Ксенія Котляревська).  

 4.4. Проведення загальноуніверситетських студентських конкурсів 

– 1: 

 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей і 

спеціальностей у 2020/2021 н.р. за напрямом «Актуальні питання 

співробітництва з Європейським Союзом».  

  

5. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

 

 5.1. Виховна  робота кафедри 

 Особливістю виховної роботи на кафедрі міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова у 2020/2021 н. р. було те, що в умовах 

карантину вона відбувалася переважно в дистанційній формі. Протягом 

навчального року куратори академічних груп відвідували гуртожитки, 

проводили кураторські години, під час яких куратори своєчасно доводили 

студентам актуальну інформацію, яку надавало керівництво факультету та 

кафедри.  

 Через протиепідеміологічні заходи в 2020/2021 н. р.  не відбулися 

традиційні університетські конкурси та деякі спортивні заходи. Не зважаючи 

на це, кафедрою було проведено посвяту першокурсників у студенти-

міжнародники з дотриманням усіх карантинних вимог.  

 СНТ та Студрада факультету запустили медіа-проєкт «IRBT Experts».  

СНТ також проводило онлайн-дебати на тему «Протекціонізм vs 

лібералізація?»,  круглий стіл на тему: «Міжнародні конфлікти сучасності: як 

усе починалося та what`s next?», провели онлайн-зустрічі з Надзвичайними та 

Повноваженими Послами України у Японії, Великої Британії та США, 

провели інтелектуальний quiz «Своя гра».  

 Слід зазначити, що активну участь у вищезазначених заходах брали 

студенти кафедри: М. Кочерга (УО-41), А. Філін (УО-31), І. Патлах (УО-42), 

П. Шаповал (УО-41), Д. Гончар (УО-31), Д. Таран (УО-12). К. Трофимченко 

(УО-42), П. Мігунов (УО-31). 

 5.2. Профорієнтаційна робота кафедри  

 7–30 липня 2020 року в Каразінському університеті відбувся день 

відкритих дверей онлайн, а 13–16 травня 2021 року - онлайн-презентація 

магістерських програм. Під час цих заходів викладачі кафедри 

ознайомлювали абітурієнтів та їх батьків з діяльністю факультету, з умовами 

вступу на спеціальність «Міжнародні економічні відносини», особливостями 

навчання, перспективами працевлаштування.  

 5.3. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення 

відкритих занять. 



 Протягом навчального 2020/2021 року проведено 34 відкриті лекції, 

згідно затверджених на початку кожного навчального семестру графіків. 

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. 
 

 

Завідувач кафедри      

міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова                        Надія КАЗАКОВА 
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 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 2020/2021 навчальному році 

 

За час виконання мною обов’язків завідувача кафедри протягом 2020-

2021 навчального року на кафедрі проведено такі види роботи та досягнуто 

таких результатів: 

 

Склад кафедри (кількість осіб та ставок):  
13,5 ставок: 13 науково-педагогічних працівників, із них 5 докторів наук, в тому числі 

професорів 4; кандидатів наук – 6, всі зі званням доцента; аспірантів і докторантів серед 

науково-педагогічних працівників немає. 

 

1. Методична робота. 

Протягом 2020-2021 навчального року кафедрою міжнародного бізнесу та економічної 

теорії було реалізовано такі види методичної роботи: 

1.1. Проведення відкритих занять та взаємовідвідування занять викладачами 

кафедри; 

 

На перший семестр 2020/2021 навчального року викладачами кафедри міжнародного 

бізнесу та економічної теорії було заплановано 11 відкритих занять. За звітний період 

згідно графіку проведено 11 відкритих показових лекцій: проф. Архієреєв С.І., проф. 

Шиловцева Н. В., проф. Шкодіна І.В., проф. Лазаренко В.Є., доц. Дерід І.О., доц. 

Соболєва М.В., доц. Кондратенко Н.Д., доц. Лєгостаєва О.О., доц. Шаповал В. І. та доц. 

Шедякова Т.Є. для студентів факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу. Для студентів інших факультетів, що обрали дисципліну за 

вибором «Менеджмент та маркетинг»  проф. Тимошенков І. В.  

 На другий семестр 2020/2021 навчального року викладачами кафедри 

міжнародного бізнесу та економічної теорії було заплановано 11 відкритих занять. За 

звітний період згідно графіку проведено 11 відкритих показових лекцій: проф. Архієреєв 

С.І., проф. Шиловцева Н. В., проф. Шкодіна І.В., проф. Лазаренко В.Є., доц. Дерід І.О., 

доц. Соболєва М.В., доц. Кондратенко Н.Д., доц. Лєгостаєва О.О., доц. Шаповал В. І., доц. 

Шедякова Т.Є. та проф. Тимошенков  І.В. для студентів факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу.  

 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. Всі 

лекції було проведено в онлайн форматі на платформі ZOOM. Результати 

взаємовідвідування та відгуки обговорені на засіданнях кафедри.  

 Рекомендовано всім лекторам контролювати, щоб було відкрито відео у всіх 

студентів протягом всієї лекції, наприкінці заняття проводити коротке опитування за 
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поясненою темою, рівномірно розподіляти час до обговорення лекційних питань, 

визначати питання, які студенти повинні самостійно вивчати. 

 У цілому, лекції відповідали вимогам до змішаної та дистанційної форми навчання.

  

 
 1.2. Написання та оновлення  НМК дисциплін викладачами кафедри. 

На 2020-2021 викладачами кафедри було оновлено та розроблено НМК з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі. Практично всі НМК дисциплін викладено на сайт факультету 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/pidghotovka_bakalavriv.html 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/pidghotovka_maghistriv.html 

Назва навчальної дисципліни Наявність на сайті факультету 

Робоча 

програма 

НМКД/Силабус 

Економічна теорія (для туризм, 

міжнародний туристичний бізнес) 

+ + 

Міжнародний бізнес в умовах 

економічної інтеграції 

+ + 

Основи міжнародного бізнесу + + 

Основи бізнесу (міжфак) + + 

Ризик-менеджмент в міжнародному 

бізнесі 

+ + 

Економічна історія + + 
Зовнішньоекономічні зв’язки 

України 

+ + 

PR-менеджмент та реклама в 

міжнародному бізнесі 

+ + 

Міжнародні інвестиції + + 
Маркетингові дослідження 

міжнародного фінансового ринку 

+ + 

Менеджмент та маркетинг (для 

МЕВ) 

– + 

Конкуренція у міжнародному 

бізнесі  

– – 

Соціальне підприємництво – – 
Основи економічної теорії (для 

МЕВ) 

+ + 

Економікс + + 

Мікро- та макроекономіка + + 

Вступ до фаху + + 

Основи підприємництва (міжфак) + + 

Фінанси  + + 

Макроекономіка  + + 

Бізнес-планування в туризмі + + 

Гроші та кредит  + + 

Корпоративні фінанси  + + 

Міжнародні фінанси  + + 

Міжнародний бізнес  + + 

Управління міжнародним бізнесом  + + 
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Основи наукових досліджень + + 

Економікс + + 
Міжнародна інформація та 

інформаційно-аналітична діяльність 

+ + 

Теорія статистики + + 

Фінансова статистика + + 
Міжнародне податкове планування 

та управління податковими 

ризиками 

+ + 

Міжнародне оподаткування + + 

Бухгалтерський облік  + + 

Облік і аналіз ЗЕД + + 

Міжнародна банківська справа + + 
Сучасні транснаціональні 

корпорації 

+ + 

Рекламний менеджмент (міжфак) – + 

Економіка підприємства – + 

Управління фінансовими ризиками – – 
Мікро- та макроекономічні основи 

МЕК 

– – 

Управління бізнес-проектами 

(міжфак) 

– – 

Логістика – + 

Економічна теорія (для ГРС) + + 
Інноваційні стартапи – – 
Інноваційне підприємництво та 

стартап проектування 

– – 

Створення стартапів в 

міжнародному бізнесі 

– + 

Менеджмент + + 
Мікро- та макроекономічні основи  

міжнародного бізнесу 

– – 

Менеджмент та маркетинг (для 

МФ) 

+ + 

Маркетинг + + 
Основи економічної теорії (для МБ 

та МЕК) 

+ + 

Ціноутворення на світових 

товарних ринках 

+ + 

Мікроекономіка та макроекономіка + + 
 

 

1.3. Оновлення  та  створення нових дистанційних курсів викладачами кафедри. 

З огляду на застосування змішаної та дистанційної форми навчання в 2020-2021 

навчальному році, викладачами кафедри активно створювалися та оновлювалися 

дистанційні курси. Ряд  курсів на платформі Moodle знаходяться в процесі сертифікації. 

 

Назва дистанційного курсу Платформа (Moodle, 
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Classroom) 

Економічна теорія (для туризм, міжнародний 

туристичний бізнес) 

Moodle 

Міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції Moodle 

Основи міжнародного бізнесу Moodle 

Основи бізнесу Moodle 

Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі Moodle 

Економічна історія Moodle 

Зовнішньоекономічні зв’язки України Moodle 

PR-менеджмент та реклама в міжнародному бізнесі Moodle 

Міжнародні інвестиції Moodle 

Маркетингові дослідження міжнародного фінансового 

ринку 

Moodle 

Менеджмент та маркетинг (для МЕВ) Moodle, Classroom 

Конкуренція у міжнародному бізнесі  Classroom 

Соціальне підприємництво Moodle, Classroom 

Основи економічної теорії  Classroom 

Економікс Classroom 

Мікро та макроекономіка Moodle 

Вступ до фаху Classroom 

Основи підприємництва  Classroom 

Фінанси  Classroom 

Макроекономіка  Classroom 

Бізнес-планування в туризмі Classroom 

Гроші та кредит  Moodle 

Корпоративні фінанси  Moodle 

Міжнародні фінанси  Classroom 

Міжнародний бізнес  Classroom 

Управління міжнародним бізнесом  Classroom 

Основи наукових досліджень Classroom 

Економікс Classroom 

Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична 

діяльність 

Classroom 

Теорія статистики Classroom 

Фінансова статистика Classroom 

Актуальні проблеми міжнародного бізнесу Moodle, Classroom 

Міжнародне податкове планування та управління 

податковими ризиками 

Classroom 

Податкове планування в міжнародному бізнесі Moodle 

Міжнародне оподаткування Classroom 

Бухгалтерський облік  Classroom 

Облік і аналіз ЗЕД Classroom 

Міжнародна банківська справа Classroom 

Сучасні транснаціональні корпорації 
Classroom 

Moodle 

Рекламний менеджмент Classroom 

Економіка підприємства Classroom 

Управління фінансовими ризиками Classroom 

Мікро- та макроекономічні основи МЕК Classroom 

Управління бізнес-проектами Moodle 
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Логістика Moodle 

Економічна теорія (ГРС) Moodle 

Основи економічної теорії (МЕВ заочне) Moodle 

Оподаткування суб’єктів господарювання Classroom 

Мікро- та макроекономічні основи  міжнародного 

бізнесу 

Classroom 

Менеджмент та маркетинг Classroom 

Маркетинг Classroom 

Економічна теорія (для соціологічного факультету, для 

філософського факультету) 

Classroom 

Основи економічної теорії Classroom 

Ціноутворення на світових товарних ринках Classroom 

Мікроекономіка та макроекономіка (МЕВ денне) Classroom 

 

 

 

1. 4. Написання, редагування, видання методичних посібників. 

№ 

з/п 

Автор Назва видання Назва 

видавництва, 

місце та рік 

видання, 

кількість 

сторінок 

Вид видання 

(підручник, 

навчальний 

посібник, 

словник, 

довідник, 

методична 

література, 

електронне 

видання) 

Примітка 

1 І.В.Шкодіна Методичні вказівки 

до виконання та 

оформлення 

курсових робіт з 

дисциплін «Гроші та 

кредит», «Фінанси»,  

«Міжнародні 

фінанси» для 

студентів 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини», 

освітньої програми  

«Міжнародні 

фінанси» 

Х.: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 

2020. –19 с 

 

методична 

література 

 

2 Шиловцева 

Н. В. 
Ціноутворення на 

світових товарних 

ринка: методичні 

вказівки до 

вивчення 

дисципліни для 

студентів  4 курсу 

денної форми 

навчання першого 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2020. 

– 50 с. 

 

методична 

література 
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(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

факультету 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

туристичного 

бізнесу 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

3 І. В. 

Шкодіна, І. 

О. Дерід, Н. 

Д. 

Кондратенко, 

О.О. 

Лєгостаєва 

Виробнича 

практика: програма 

та методичні 

рекомендації для 

здобувачів 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

освітньо-

професійної 

програми 

«Міжнародні 

фінанси» першого 

(бакалаврського 

рівня) вищої освіти 

Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 

2021. – 34 с. 

методична 

література 

 

4  І. О. Дерід, 

Н. Д. 

Кондратенко, 

С. І. 

Архієреєв. 

Виробнича 

практика: програма 

та методичні 

рекомендації для 

студентів 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

освітньо-

професійної 

програми 

«Міжнародний 

бізнес» першого 

(бакалаврського 

рівня) вищої освіти 

Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 

2021. – 50 с. 

методична 

література 

 

5 Лєгостаєва 

О.О. 
Бухгалтерський 

облік: методичні 

вказівки до 

самостійної роботи 

для здобувачів 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

економічні 

Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 

2021 

Методична 

література 

(затверджено 

на засіданні 

кафедри, 

передано на 

метод 

комісію та 

вчену раду 

факультету) 
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відносини»  

освітньо-

професійних 

програм 

«Міжнародний 

бізнес» та 

«Міжнародні 

фінанси» першого 

(бакалаврського 

рівня) вищої освіти 

6 Кондратенко 

Н.Д.   
Теорія статистики: 

"Методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи 

здобувачів" 

Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 

2021 

Методична 

література 

(затверджено 

на засіданні 

кафедри, 

передано на 

метод 

комісію та 

вчену раду 

факультету) 

7 Соболєва 

М.В. 
Мікро- та 

макроекономічні 

основи 

міжнародної 

електронної 

комерції:методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи 

студентів та плани 

семінарських 

занять для 

студентів 

спеціальності 

«Міжнародні 

економічні 

відносини», 

освітньо-

професійної 

програми 

«Міжнародна 

електронна 

комерція», 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 

2021 

Методична 

література 

(затверджено 

на засіданні 

кафедри, 

передано на 

метод 

комісію та 

вчену раду 

факультету) 

8 Шиловцева 

Н.В. 
Основи економічної 

теорії: Методичні 

завдання до 

семінарських занять 

та самостійної 

роботи здобувачів 

першого курсу 

спеціальності 292 

«Міжнародні 

Харків: ХНУ     

імені В.Н. 

Каразіна, 2021. 

– 51с. 

Методична 

література 

(затверджено 

на засіданні 

кафедри, 

передано на 

метод 

комісію та 

вчену раду 

факультету) 
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економічні 

відносини», 

освітньої програми 

«Міжнародний 

бізнес», 

«Міжнародна 

електронна 

комерція», першого 

(бакалаврського 

рівня) вищої освіти  
 

 

1.5.  В 2020-2021 навчальному році кафедрою було проведено самооцінювання ОПП, 

а також черговий їх моніторинг. В результаті кафедрою було оновлено навчальний план 

ОПП «Міжнародний бізнес» на наступний рік; складено робочі навчальні плани ОПП 

«Міжнародний бізнес»; оновлено освітньо-професійну програму «Міжнародний бізнес» 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  Також 

відбулося оновлення   освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси»;  оновлення 

навчального плану ОПП «Міжнародні фінанси» на наступний рік; складання робочих 

навчальних планів  «Міжнародні фінанси». 

 

1.6. Проведення методичних семінарів. 

На 2020-2021 навчальний рік кафедрою було заплановано методичний семінар на тему 

«Методичне забезпечення заходів активізації профорієнтаційної роботи», але  з огляду на 

карантинне обмеження і зведення усіх  профорієнтаційних заходів до онлайн-реклами та 

днів відкритих дверей в дистанційному форматі, було вирішено провести методичний 

семінар для викладачів та студентів на тему «Внутрішнє оцінювання якості ОП 

«Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси» (бакалавр), «Міжнародний бізнес» 

(магістр)». 

 

1.7. В 2020-2021 навчальному році кафедрою активно проводився моніторинг 

освітньої діяльності. 

По-перше, студентами було написано ректорські контрольні роботи в якості 

відтермінованого та поточного контролю. Результати обговорено на засіданнях 

кафедри.  

Аналіз результатів ректорського відтермінованого контролю  

з дисципліни «Основи економічної теорії» 

студентів 1 курсу ОПП «Міжнародний бізнес» 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

100 % - явка студентів ¬,  

0% - незадовільних оцінок,  

4% - задовільно; 

84% - добре; 

12% - відмінно. 

Результати екзаменів за дисципліною в зимову сесію 2020/2021 маємо: 

100 % - явка студентів ¬,  

0% - незадовільних оцінок,  

0% - задовільно; 

64% - добре; 

36% - відмінно. 

Порівняно з результатами зимової екзаменаційної сесії спостерігаємо наступне: 

1. зменшення частки студентів, що одержали «90-100» балів на 33%; 
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2. збільшення частки студентів, які отримали «50-69» балів та зменшення частки 

студентів, що отримали «70-89» балів; 

3. студентів, які отримали незадовільних оцінок – немає (0%). 

Як висновок, можна зазначити, що така тенденція є нормальною для відтермінованого 

контролю. 

 

Аналіз результатів ректорського відтермінованого контролю 

з дисципліни «Економікс» 

студентів 1 курсу ОПП «Міжнародні фінанси» 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

100 % - явка студентів¬,  

65% - незадовільних оцінок,  

29% - задовільно; 

6% - добре; 

0% - відмінно. 

Результати екзаменів за дисципліною в зимову сесію 2020/2021 маємо: 

100 % - явка студентів ¬,  

0% - незадовільних оцінок,  

53% - задовільно; 

29% - добре; 

18% - відмінно. 

 

Порівняно з результатами зимової екзаменаційної сесії спостерігаємо наступне: 

4. зменшення частки студентів, що одержали «90-100» балів на 100%,; 

5. зменшення частки студентів, які отримали «50-69» балів та зменшення частки 

студентів, що отримали «70-89» балів; 

6. збільшення частки студентів, які отримали незадовільних оцінок на РКР (65%). 

Спостерігається зменшення високих балів за рахунок технічних перешкод (як виявилось, 

студенти ніколи не користувалися системою Moodle до написання ректорської 

контрольної роботи, більшість студентів сповістили, що проходили тест з телефону і не 

зрозуміли інтерфейсу) та у зв’язку з тим, що на зимовій сесії враховано роботу на заняттях 

в аудиторії (участь в обговоренні проблемних питань, виконання практичних завдань 

тощо). Пропонується змінити черговість викладу тем в дисципліні «Економікс» (змінити 

робочу програму на наступний рік) і почати із викладу основ економічних знань та 

макроекономічної частини, яка зазвичай легше розуміється студентами першого курсу, а у 

другому семестрі викладати частину, присвячену мікроекономічному рівню. 

 

У 2 семестрі 2020-2021 навчального року проходив поточний контроль з дисципліни 

«Економіка підприємства» викладач доц.. Соболєва М.В. у групах УМБ 21 та УМФ 21 

В групі УМБ 21 явка склала 80% 

Всі студенти одержали відмінно 

У групі УМФ 21 явка склала  75 %. Всі студенти одержали відмінно. 

 Такі результати свідчать про високий рівень підготовки студентів, які писали РКР. 

Необхідно забезпечити вищий рівень явки студентів. 

 

По-друге, на кафедрі проводився аналіз результатів сесії.  

 

Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навч. року 

 ОПП «Міжнародний бізнес» 

Група Середн. бал 
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УМБ-11 
4,01 

Середній бал по 1 курсу -  4,01 (порівняно з результатами літньої  сесії минулого 

навчального року спостерігаємо зниження середнього балу на 0,1) 

УМБ-21 
4 

Середній бал по 2 курсу – 4 (порівняно з результатами літньої сесії минулого навчального 

року бал не змінився) 

УМБ 31 
4 

Середній бал по 3 курсу – 4 (порівняно з результатами літньої сесії минулого навчального 

року спостерігаємо збільшення середнього балу на 0,38) 

УМБ 41 3,5 
Середній бал по 4 курсу - 3,5  

УМБ 51 4,1 

Середній бал по 5 курсу - 4,1 (порівняно з результатами літньої сесії минулого навчального 

року спостерігаємо збільшення середнього балу на 0,8) 

Середній бал спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародний 

бізнес» - 3,9 

(порівняно з результатами літньої сесії минулого навчального року бал збільшився на 0,12 

бали) 

 

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навч. року серед студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» ОПП «Міжнародний бізнес»» 

найнижчий середній бал спостерігається у групі УМБ -41, найвищій – у групі  УМБ-51.  

 

Кількість заборгованостей 

Заборгованості відсутні 

 

Відрахованих 

Немає 

 

 

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навч. року 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»  

ОПП «Міжнародний бізнес»  

 

Група Середн. бал 

УМБ-11 
4,22  

Середній бал по 1 курсу – 4,22 (порівняно з результатами зимової  сесії минулого 

навчального року спостерігаємо  збільшення середнього балу на 0,22) 

УМБ-21 
4,00 

Середній бал по 2 курсу – 4(порівняно з результатами зимової сесії минулого навчального 

року середній бал зріс на 0,1) 

УМБ 31 
3,60 

Середній бал по 3 курсу – 3,6 (порівняно з результатами зимової сесії минулого 

навчального року спостерігаємо зменшення середнього балу на 0,4) 
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УМБ 41 3,78 

Середній бал по 4 курсу – 3,78 (порівняно з результатами зимової сесії минулого 

навчального року спостерігаємо збільшення середнього балу на 0,18) 

УМБ 51                                                                                        3,45 

Середній бал по 5 курсу – 3,45(порівняно з результатами зимової  сесії минулого 

навчального року середній бал зменшився на 0,15) 

Середній бал за напрямом підготовки, ОПП 

«Міжнародний бізнес» - 3,81 

(порівняно з результатами зимової сесії минулого навчального року середній бал зріс на 

0,1) 

 

За результатами зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навч. року серед студентів 

напряму підготовки, ОПП «Міжнародний бізнес»» найнижчий середній бал 

спостерігається у групі УМБ -51, найвищій – у групі  УМБ-11. 

 

Кількість заборгованостей 

УМБ 21 Трусов М.В. (2 екзаменаційні заборгованості) 

Відрахованих 

 

УМБ – 21: Клименко О.Т. 

 

По-третє, після кожної державної атестації проводиться аналіз роботи 

екзаменаційної комісії. 

 

ЗВІТ про роботу ЕК  

по випуску МАГІСТРІВ 2020/2021 н.р.  

кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітньо-професійна програма  «Міжнародний бізнес» 

2 (6)-й курс магістри 

Склад комісії: 

Голова комісії – НОСАЧ Лариса Леонідівна – доцент кафедри економіки, маркетингу та 

міжнародних економічних відносин Національного 

аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри міжнародної 

економіки, к.е.н.  

Заступник голови – ДЕРІД Ірина Олександрівна, в. о. завідувача кафедри міжнародного 

бізнесу та економічної теорії, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії, 

доцент, к. е. н. 

 

Члени комісії: 

АРХІЄРЕЄВ С. І. – професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії, професор, д. е. н. 

ШКОДІНА І. В. – професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії, 

доцент, д. е. н. 

ДОЦЕНКО О. М. – доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки, заступник декана факультету з наукової 

роботи, к. ю. н.  
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Секретар комісії – КОНДРАТЕНКО Н. Д., доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії  

 

Екзаменаційна комісія приймала комплексний атестаційний екзамен за фахом  

Складали комплексний атестаційний екзамен за фахом у письмовій формі 11 студентів, а 

саме 11 студентів о 12.00 в аудиторії 3-82.  

 

Атестаційний екзамен за фахом складали 11 студентів, з них: 

Успішно 11    (100 %) 

“Відмінно”  4 студентів (36,4 %) 

“Добре”  4 студенти (36,4 %) 

“Задовільно”  3 студентів (27,3 %)  

“Незадовільно”  0  студентів (0 %) 

 

Екзаменаційна комісія приймала захист кваліфікаційних робіт. 

Захищали кваліфікаційну роботу14.12.2020 р 11 студентів. Згідно з Наказом 

ректора № № 0202 - 1/260 від 07.08.2020 року про організацію освітнього процесу у І 

семестрі 2020-2021 навчального року, захист кваліфікаційних робіт проводився в 

дистанційній формі (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації 

здобувачів вищої освіти. Екзаменаційна комісія працювала в дистанційній формі (у 

синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти ( 

на  платформі ZOOM). 

 

 

 

Захищали кваліфікаційну роботу 11 студентів, з них: 

Успішно 11  (100 %) 

“Відмінно” 4  студенти (36,4 %) 

“Добре” 2 студенти (18,2 %) 

“Задовільно” 5 студентів (45,5 %) 

“Незадовільно” 0  студентів (0 %) 

 

 

Диплом з відзнакою одержить 1 студент – 9,1 %. 

 

ЗВІТ про роботу ЕК  

по випуску БАКАЛАВРІВ 2020/2021 н. р.  

кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітньо-професійна програма  «Міжнародний бізнес» 

4 –й  курс бакалаври 

 

Склад комісії: 

Голова комісії – НОСАЧ Лариса Леонідівна – доцент кафедри економіки і маркетингу 

Національного аерокосмічного університету імені М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри 

міжнародної економіки, к. е. н.  

Заступник голови – ДЕРІД Ірина Олександрівна, в. о. завідувача кафедри міжнародного 

                                     бізнесу та економічної теорії, доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та  

                                    економічної теорії, доцент, к. е. н. 
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Члени комісії: 

АРХІЄРЕЄВ С. І. – професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії, професор, д. е. н. 

ШКОДІНА І. В. – професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії, 

доцент, д. е. н. 

МАЙБОРОДА О. Є. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова,  доцент, к. е. н.  

 

Секретар комісії – КОНДРАТЕНКО Н. Д., доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії  

 

Екзаменаційна комісія приймала комплексний атестаційний екзамен за фахом 

03.06.2021 р. 

Складали комплексний атестаційний екзамен за фахом у письмовій формі 20 студентів. 

 

Атестаційний екзамен за фахом складали 20 студентів, з них: 

Успішно 20    (100 %) 

“Відмінно”  5 студенти (25 %) 

“Добре”  3 студенти (15 %) 

“Задовільно”  12 студентів (60 %)  

“Незадовільно”  0  студентів (0 %) 

Екзаменаційна комісія приймала захист кваліфікаційних робіт. 

Захищали кваліфікаційну роботу 19 студентів, а саме: 14.06.2021 р.- 10 студентів, а 

15.06.2021 р. – 9 студентів.  

 

 

Захищали кваліфікаційну роботу 19 студентів, з них: 

Успішно 19  (100 %) 

“Відмінно” 7  студенти (36,8 %) 

“Добре” 6 студентів (31,6 %) 

“Задовільно” 6 студенти (31,6 %) 

“Незадовільно” 0  студентів (0 %) 

 

 

Диплом з відзнакою одержить 3 студенти – 15 % від загальної кількості групи. 

 
 

По-четверте, були проведені  опитування студентів та викладачів  щодо задоволення 

освітніми  програмами, а також відбувалося  оцінювання якості ОПП працедавцями 

та випускниками,  з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри та внесенням 

відповідних змін до ОПП. 

 

По-п’яте, завідувачем кафедри та гарантами ОПП було створено в електронному 

вигляді відомості щодо кадрового забезпечення освітнього процесу згідно з 

ліцензійними умовами за усіма освітніми програмами, що реалізуються на кафедрі.  

 

1.8. Продовжено роботу кафедри із написання розділів навчального посібника для 

ОПП «Міжнародний бізнес», наразі готово 60% матеріалів. Вирішено додати тем, що 

відповідають ОПП «Міжнародні фінанси» і, можливо, перейменувати навчальний 

посібник. 
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2. Наукова робота: 

2.1. Протягом 2020-2021 навчального року співробітниками кафедри велася активна 

наукова робота.  

А саме було написано 2 розділи монографій, в тому числі один за участі студента. 

Видано збірник наукових праць. 

Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS або 

Web of Science - 8 штук. 

Статті у фахових виданнях - 8 штук. 

Статті спільно зі студентами - 3 штуки.  

Тези, матеріали конференцій - 31 (в тому числі 16 у співавторстві зі студентами). 

Конференції, в яких співробітники кафедри брали участь - 11.  

 

 

Збірники наукових праць  

N 

з/п 

Факультет 

або 

 науковий 

підрозділ 

Назва Вихідні дані 
Об`єм 

(друк. 

арк) 

1 2 3 4 5 

1  

Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Сучасні перетворення 

міжнародного бізнесу  :  

матеріали IV  Всеукраїнської  

науково-практичної 

конференції  (31  березня  

2021  року, м. Харків) / за заг. 

ред. 

С. І. Архієреєва, І. О. Дерід. 

Харків: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2021. –214 с 

14,5 

 

МОНОГРАФІЇ   
Ознаки по монографіям 

ф Фундаментальна 

п Прикладна 

р В межах 1/3 робочого часу викладача 

зф Фундаментальна  видана за кордоном 

зп Прикладна видана за кордоном 

зр В межах 1/3 робочого часу викладача  видана за 

кордоном 

 

 

N 

з/

п 

 

Озн

а 

ка 

Факультет 

або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані 

Об`є

м 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 фр 
Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

Архиереев 

С.И. 

Доверие, асоциальный 

капитал и системные 

Доверие в 

институциональн
2 
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кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

издержки 

посттрансформационн

ой экономики 

ой архитектонике 

экономического 

пространства-

времени В 2-х 

т./Т. 1: в 

общественно-

экономической с 

истеме/ Под.ред. 

А.А. Гриценко– 

К., 2000. С.102-

125 

Розділи монографій у зарубіжних виданнях менше 5 д.а.  

1 ф 

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Шкодіна 

І.В., 

Кондратенк

о Н.Д., 

Трофименк

о А.О 

(студентка) 

Інституційні фактори 

корпоративного 

шахрайства на 

підприємствах 

міжнародного бізнесу 

Economic strategies 

for the development 

of society: collective 

monograph / 

Illiashenko K., 

Bezverkhnia Y., – 

etc. – Іnternational 

Science Group. 

Boston : Primedia 

eLaunch, 2020. 409 

р. Р. 196-203. 

 

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 

 

 

 

Факуль

тет або 

науков

ий 

підрозд

іл 

Автори

: 

(ПІБ) 

Назва 

роботи 

Назва 

виданн

я, де 

опублік

овано 

роботу 

Том, номер (випуск, перша-остання 

сторінки роботи) 

Оз 

на 

ка 

S/

WS

/I 

1 2 3 4 5 6 7 

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях  

1  

Ф-тет 

МЕВ та 

ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

Shkodin

a I. (у 

співавт

орстві) 

Quantitati

ve easing 

policy 

and its 

impact on 

the global 

economy. 

Financia

l and 

credit 

activity: 

problem

s of 

theory 

and 

practice.  

2020. V. 2, N. 33. P. 513-521. W 



16 

 

чної 

теорії 

2  

Ф-тет 

МЕВ та 

ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

чної 

теорії 

Шкодін

а І.В., 

Сердюк 

Т.В. 

(студен

т) 

Вплив 

COVID1

9 на 

впровад

ження 

міжнаро

дним 

бізнесом 

цифрови

х 

технолог

ій. 

Бізнес 

Інформ.  
2020. №10. С. 227–232 I 

3  

Ф-тет 

МЕВ та 

ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

чної 

теорії 

Галуш

ка К. 

А. 

(студен

т), 

Кондра

тенко 

Н.Д. 

Диджита

лизация 

и ее 

влияние 

на 

коммуни

кацию 

бизнес 

сектора 

Науков

о-

практи

чний 

журнал

: 

«Моло

дий 

вчений

» 

2020 р. № 8 (84) 

С. 257-264 
 

4  

Ф-тет 

МЕВ та 

ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

чної 

теорії 

Галуш

ка К. 

А. 

(студен

т), 

Кондра

тенко 

Н.Д. 

Особлив

ості 

виробни

цтва 

стійкого 

одягу та 

його 

стратегіч

ного 

маркетин

гу у 

сфері 

моди 

Електр

онний 

науков

ий 

журнал 

«Техно

логії та 

дизайн

» 

2020 р. № 3  

5  

Ф-тет 

МЕВ та 

ТБ, 

кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

Tymosh

enkov I. 

V., 

Nashch

ekina O. 

M., 

Nwafor 

F. N. 

Aligning 

the 

Interests 

of 

Business 

and 

Society: 

Shared 

Value, 

Integrated 

Бізнес 

Інформ 

2020.  

№10.  

C. 349–361. 

I 
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чної 

теорії 

Value, 

And 

Corporate 

Social 

Responsi

bility 

6  

Кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнесу 

та 

економі

чної 

теорії  

Шедяк

ова Т. 

Є., 

Шапов

ал В. І. 

Сучасні 

форми 

культур

ної 

диферен

ціації та 

їх роль у 

розвитку 

міжнаро

дного 

бізнесу 

Науков

ий 

вісник 

Херсон

ського 

Держав

ного 

Універс

итету. 

Серія 

«Еконо

мічні 

Науки»

,  

2021Вип. 41. С. 7–10  

7  

Кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнеу 

та 

економі

чної 

теорії 

Кондра

тенко 

Н. Д.. 

 

Деякі 

підходи 

до 

оцінки 

цінності 

інформа

ційної 

послуги. 

Економ

іка та 

суспіль

ство. 

Електр

онний 

журнал

. 

2020. № 22. 

URL : https://economyandsociety.in.ua/inde

x.php/journal/article/view/114/109 Index 

Copernicus) 

I 

8  

Кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнеу 

та 

економі

чної 

теорії 

Natalia 

Kondra

tenko 

The 

researchi

ng of 

informati

on 

inequalit

y in the 

market of 

informati

on 

services. 

Техноло

гічний 

аудит 

та 

резерви 

виробн

ицтва 

2021. № 1 (57). С. 45-48.  

I 

9  

Кафедр

а 

міжнар

одного 

бізнеу 

та 

економі

чної 

теорії 

Кондра

тенко 

Н. Д.  

Трансфо

рмація 

ринку 

інформа

ційних 

послуг. 

Бізнес 

інформ. 

2021. № 1. С.112-118.  

 

I 

10  

Кафедр

а 

міжнар

Arkhiie

reiev 

S., 

FACTO

RS OF 

EXPOR

Financi

al and 

credit 

2021 № 2 (37) P. 406-413 

 

 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/114/109
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/114/109
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/114/109
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одного 

бізнеу 

та 

економі

чної 

теорії 

Maksy

menko 

Ia., 

Diache

nko T.  

T 

INCOM

ES 

FORMA

TION 

AND 

WAYS 

TO 

INCREA

SE 

CURRE

NCY 

INCOM

ES OF 

UKRAI

NE 

 

activitie

s: 

problem

s of 

theory 

and 

practice  

 

Статті у ЗАРУБІЖНИХ виданнях  

1  

Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

екорномічної 

теорії 

Кондратенко 

Н. Д.  

Теоретичні 

підходи до 

аналізу 

сутності 

інформації. 

Deutsche 

Internationale 

Zeitschrift für 

zeitgenössische 

Wissenschaft. 

2021. 

№ 4.Vol. 2. 

P. 9–13. I 

2  

Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Babenko, V., 

Shylovtseva, 

N., Laptieva, 

A., 

Pokhodenko, 

H.  

 

Challenges of 

the Dual 

Studies 

Managment: 

the Case of 

Ukkraine, 

Visnyk of Sumy 

State University. 

Series 

"Economics" 

(2020).№. 4, pp. 

104-111. DOI: 

10.0.83.24/1817-

9215.2020.4-12. 

 

 

3  

Ф-тет МЕВ та 

ТБ, кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

Timoshenkov, 

I., Babenko, 

V., 

Nashchekina, 

O., Makovoz, 

O.  

Institutional 

foundations of 

Ukraine’s 

transition to the 

green economy 

Research in World 

Economy 

2020 

Vol 11 

No 4 

P. 16 – 22 
S 

 

 

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях, подані до друку   

1.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

екорномічної 

теорії 

Дерід І.О. 
(у 

співавторстві

) 

Розвиток електронної 

торгівлі в Україні 

Вісник 

Харківського 

національного 

університету 

імені В. Н. 

Каразіна 

Серія 

«Міжнародні 

відносини. 

Економіка. 

Країнознавство. 

Туризм» 

2021.№1

3 

 

http://10.0.83.24/1817-9215.2020.4-12
http://10.0.83.24/1817-9215.2020.4-12
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2.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

екорномічної 

теорії 

Шкодіна І.В. 

(у 

співавторстві

) 

Бюждетна політика та її 

особливості в економіці 

України  

Вісник 

Харківського 

національного 

університету 

імені В. Н. Каразін

а. Серія: 

Міжнародні 

відносини. 

Економіка. 

Країнознавство. 

Туризм 

№13. 

2021 

 

3.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Лєгостаєва 

О.О. 

Визначення ключових 

чинників формування 

міжнародної 

конкурентоспроможнос

ті вітчизняних 

підприємств 

Науково-

практичний 

журнал 

«Інфраструктура 

ринку» 

Випуск 
55/2021 

 

4.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Соболєв 

В.М., 

Соболєва 

М.В. 

Методологічний 

потенціал теорії 

політичних ринків та 

його використання у 

дослідженнях 

економічної 

глобалізації 

Бізнес Інформ 

Травень 

2021 

I 

5.  
Економічний

, МЕВ та ТБ 

Соболєв 

В.М., 

Соболєва 

М.В. 

Методологія історико-

економічного 

дослідження як чинник 

деміфологізації історії 

розвитку економічної 

науки в її 

організаційно-

інституційному вимірі 

Вісник ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, серія 

«Економіка». 

Збірник наукових 

праць. Х. : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна 

2020, 

№12 

 

 

6.  

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Дерід І.О. 

Проблеми бідності та 

політичної 

нестабільності 

Киргизстану 

Вісник 

Харківського 

національного 

університету 

імені В. Н. 

Каразіна 

Серія 

«Міжнародні 

відносини. 

Економіка. 

Країнознавство. 

Туризм» 

2020. 

№12. С. 

8-17 

 

 

 

 

 

ТЕЗИ 

 

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

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

ознаки 
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N 

з/

п 

Факультет 

або 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва 

видання, де 

опублікован

о роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи) 

Оз 

на 

ка 

S/WS

/I 

1 2 3 4 5 6 7 

Тези у вітчизняних виданнях 

1  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

екорномічн

ої теорії 

Дерід І.О Вирішення 

проблеми гендерної 

нерівності на 

робочому місці як 

крок до подолання 

бідності: досвід 

урядів та ТНК 

Сучасні 

перетворенн

я 

міжнародног

о бізнесу  :  

матеріалиIV  

Всеукраїнсь

кої  

науково-

практичної 

конференції  

(31  березня  

2021  року, 

м. Харків) / 

за заг. ред. 

С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. – 

Харків: ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021. –214 с. 

С. 104- 109.  

2  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Болдирєва 

О. С., 

Шаповал В. 

І. 

Особливості 

функціонування 

міжнародних 

готельних мереж у 

сучасних умовах 

Сучасні 

перетворенн

я 

міжнародног

о бізнесу  :  

Матеріали 

IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національни

й 

С. 138–141  
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університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

3  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії  

Чечина А. 

Ю., 

Шаповал В. 

І. 

Сутність та 

пpинципи 

акpедитиву як 

унівеpсального 

засобу міжнаpодних 

банківських 

pозpахунків 

Матеріали 

IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національни

й 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 199–202  

4  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії  

Мороз В. І., 

Шедякова 

Т. Є. 

Вплив 

національного 

культурного 

чинника на 

ефективність 

ділових переговорів 

у міжнародному 

бізнесі 

Матеріали 

IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національни

й 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 81–85  

5  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Шинкаренк

о О. С., 

Шедякова 

Т. Є. 

Аутсорсинг в 

діяльності 

міжнародних 

корпорацій 

Матеріали 

IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, 

С. 114–117  
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І. О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національни

й 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

6  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Решетніков

а К. В., 

Шедякова 

Т. Є. 

Сучасні тенденції та 

перспективи 

розвитку 

автомобільних 

перевезень в галузі 

міжнародного 

бізнесу 

Матеріали 

IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національни

й 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 129–132  

7  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Шкодіна І.В. Управління 

міжнародним 

бізнесом в умовах 

цифрової 

трансформації. 

 

Нові виклики 

та актуальні 

проблеми 

розвитку 

світового 

господарства 

: матеріали 

міжнар. 

наук.-практ. 

інтернет-

конф., Харків, 

1–28 лют. 

2021 р. / 

Харків. нац. 

ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. 

М. Бекетова. 

– Харків : 

ХНУМГ ім. 

О. М. 

Бекетова, 

2021. – 201 с.-  

С.110-112.  

8  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

Шкодіна 

І.В.(у 

співавторстві

) 

Цифрові стратегії 

розвитку бізнесу. 

Інформаційні 

технології: 

наука, 

техніка, 

С. 327  
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та 

економічної 

теорії 

технологія, 

освіта, 

здоров’я: тези 

доповідей 

ХXIХ 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

MicroCAD-

2021, 18-20 

травня 2021 

р.: у 5 ч. Ч. 

IІІ. / за ред. 

проф. Сокола 

Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 

311 с. 

9  

Кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Шкодіна І.В. Вплив монетарної 

політики на 

міжнародний 

фінансовий ринок.  

 

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с.  

С. 211-213.  

10  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Лєгостаєва 

О.О., 

Штогріна 

А.Г. 

Специфіка офшорів 

та їх вплив на 

міжнародний бізнес 

Сучасні 

перетворенн

я 

міжнародног

о бізнесу: 

матеріали ІV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року) / 

За заг. ред. 

Архієреєва 

С.І., Дерід 

І.О. Харків: 

ХНУ імені 

В.Н. 

С. 163-166  
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Каразіна, 

2021.. 

11  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Литвинова 

А.В., 

Соболєва 

М.В. 

Мотивація 

персоналу 

міжнародної 

компанії у сучасних 

умовах 

Сучасні 

перетворенн

я 

міжнародног

о бізнесу : 

матеріали IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, 

м. Харків) / 

за заг. ред. 

С. І. 

Архієреєва, 

І. О. Дерід. – 

Харків : 

ХНУ імені 

В. Н. 

Каразіна, 

2021. 

С. 173-176  

12  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Кондратенк

о Н. Д.  

 

 

Проблеми 

інформаційної 

безпеки ринку 

інформаційних 

послуг. 

Перспектив

и розвитку 

сучасної 

науки та 

освіти : 

матеріали  

ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. 

конф. (30–31 

січня 

2021 р.).  

Ч. 1. С. 13–

14. 
 

13  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Timoshenko

v I. V.,  

(у 

співівторст

ві) 

Global and local 

trends in corporate 

social responsibility 

reporting 

 

Інформаційн

і технології: 

наука, 

техніка, 

технологія, 

освіта, 

здоров’я: 

Тези 

доповідей 

ХXІX 

Міжнародно

ї науково-

практичної 

конференції 

MicroCAD-

2021, 18-20 

травня 2021 

Ч. ІІІ. – 

Харків: 

НТУ «ХПІ», 

2021.  – 

С.21. 
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р.: у 5 ч. Ч. 

ІІІ. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 

2021.  – 

С.21. 

14  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Тимошенко

в І. В. ( у 

співавторст

ві) 

Соціальне 

підприємництво: 

зміст та тлумачення 

Сучасні 

перетворенн

я 

міжнародног

о бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнсь

кої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, 

м. Харків). 

Харків : 

ХНУ імені 

В.Н.Каразін

а, 2021. – 

С.57-59. 

Харків : 

ХНУ імені 

В.Н.Каразі

на, 2021. – 

С.57-59. 

 

15  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Божор Л. 

 

ВПЛИВ 

ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

12-14 с.  

16  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Шпитко Е. 

ПОЗИТИВНІ ТА 

НЕГАТИВНІ 

УМОВИ ЩОДО 

ВТІЛЕННЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВ

ИХ СИСТЕМ  
 

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

140-143 с.  
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заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

17  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., Корж 

Є.Ю. 

МІЖНАРОДНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПРИРОДНОГО 

КАПІТАЛУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

34-37 с.  

18  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., Таран 

Д. 

РОЛЬ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬН

ИХ КОМПАНІЙ У 

СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ В 

УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

24-27 с.  

19  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Дзюбенко 

ТІНЬОВА 

ЕКОНОМІКА 

УКРАЇНИ: МЕТОДИ 

ОЦІНКИ МАСШТАБІВ 

ТА НАПРЯМКИ 

ПОДОЛАННЯ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

67-70 с.  
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Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

20  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Соколова 

Л. 

ВИКОРИСТАННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

89-92 с.  

21  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Сиротенко 

МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ 

ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ В 

УКРАЇНІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

В ЗАРУБІЖНІЙ 

ПРАКТИЦІ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

100-104 с.  

22  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Лазаренко 

В.Є.  

Інноваційна 

діяльність 

підприємств в 

Україні : поточні 

обмеження та 

шляхи активізації 

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

с. 47-54  
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2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021.  214 с. 

23  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

S. 

Arkhiiereiev

, 

 

THE ROLE OF 

GERMANY IN 

UKRAINIAN 

TRADE 

REORIENTATION 

 

Нові 

виклики та 

актуальні 

проблеми 

розвитку 

світового 

господарств

а :матеріали 

міжнар. 

наук.-практ. 

інтернет-

конф., 

Харків, 1–28 

лют. 2021 р. 

/ – Харків : 

ХНУМГ ім. 

О. М. 

Бекетова, 

2021. – 201 

с.  

C. 4-6  

24  

Кафедра 

міжнародно

го бізнеу та 

економічної 

теорії 

Arkhiiereiev 

S 

UKRAINE AS A 

TRADING 

PARTNER OF THE 

EU AND 

GERMANY 

 

Інформаційн

і технології: 

наука, 

техніка, 

технологія, 

освіта, 

здоров’я: 

тези 

доповідей 

ХXIХ 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

MicroCAD-

2021, 18-20 

травня 2021 

р.: у 5 ч. Ч. 

IІІ. / – 

Харків: – 

311 с.  

Ч. IІІ. P.7  

25  
Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

Дерід І.О., 

Петрик 

Клієнтський досвід: 

світові тренди 
Маркетинг 

ХХІ 
С. 116-117 
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кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

А.О.  століття: 

виклики 

змін : 

матеріали 

Міжнародно

ї науково-

практичної 

конференції, 

присвяченої 

25-річчю 

заснування 

кафедри 

маркетингу і 

комерційної 

діяльності 

ХДУХТ, 8–

10 жовтня 

2020 р. / 

редкол. : О. 

І. Черевко 

[та ін.]. – Х. 

: ХДУХТ, 

2020. – 285 

с.  

 

26  

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародно

го бізнесу 

та 

економічної 

теорії 

Петрик А., 

Кондратенк

о Н. Д. 

Наслідки COVID-19 

в туристичній сфері 

 

Світовий 

розвиток 

науки та 

техніки: 

матеріали 

LVІ 

Міжнародно

ї науково- 

практичної 

iнтернет-

конференції. 

– м. 

Запоріжжя, 

7 грудня. 

2020 р. – 

Ч.2, 288 с. 

С.94-100 

 

 

Тези у зарубіжних виданнях 

1. 1 

 

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

екорномічної 

теорії 

 

Дерид И. Проблемы 

устойчивого 

развития стран, 

порождаемые 

харакетром и 

степенью 

обеспеченности 

энергетическим

и ресурсами 

Sustainable 

Development: 

ModernTheories 

and 

BestPractices : 

Materials ofthe 

Monthly

 Internatio

nal Scientific 

 P. 

41-43 
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and Practical 

Conference 

(February

 24-26, 

2021)  – Tallinn, 

2021. – 74 p. 

2.  

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Шкодіна (у 

співавторстві

) 

Аналіз 

діяльності 

лідерів 

міжнародного 

ринку 

консалтингових 

послуг. 

The IV th 

International 

scientific and 

practical 

conference. 

Integration of 

scientific bases 

into practice. 

(October 12-16, 

2020). 

Stockholm, 

Sweden 2020. 

523 p.  

 

Р.116

-121 

 

3.  

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Kondratenko 

N. D. 

Using e-

commerce in 

international 

business 

Innovative 

Educational 

Technologies: 

European 

Experience and 

Its Application 

in Training in 

Economics and 

Management. – 

Internship. (july 

20- august 07, 

2020).Riga, 

Latvia.2020. 184 

p. 

p.67-

69 

 

 

З них тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами 

 

1. 1 

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Болдирєва 

О. С., 

Шаповал В. 

І. 

Особливості 

функціонування 

міжнародних готельних 

мереж у сучасних 

умовах 

Матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національний 

університет 

імені В. Н. 

С. 

138–

141 
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Каразіна, 

2021 

2.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії  

Чечина А. 

Ю., 

Шаповал В. 

І. 

Сутність та пpинципи 

акpедитиву як 

унівеpсального засобу 

міжнаpодних 

банківських pозpахунків 

Матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національний 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 

199–

202 

 

3.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії  

Мороз В. І., 

Шедякова 

Т. Є. 

Вплив національного 

культурного чинника на 

ефективність ділових 

переговорів у 

міжнародному бізнесі 

Матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національний 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 

81–

85 

 

4.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Шинкаренк

о О. С., 

Шедякова 

Т. Є. 

Аутсорсинг в діяльності 

міжнародних 

корпорацій 

Матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національний 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

С. 

114–

117 
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2021 

5.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Решетніков

а К. В., 

Шедякова 

Т. Є. 

Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку 

автомобільних 

перевезень в галузі 

міжнародного бізнесу 

Матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 р.) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. 

Харків : 

Харківський 

національний 

університет 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021 

С. 

129–

132 

 

6.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Лєгостаєва 

О.О., 

Штогріна 

А.Г. 

Специфіка офшорів та 

їх вплив на 

міжнародний бізнес 

Сучасні 

перетворення 

міжнародног

о бізнесу: 

матеріали ІV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року) / 

За заг. ред. 

Архієреєва 

С.І., Дерід 

І.О. Харків: 

ХНУ імені 

В.Н. 

Каразіна, 

2021.. 

С. 

163-

166 

 

7.  

Кафедра МБ 

та ЕТ  

 

Литвинова 

А.В., 

Соболєва 

М.В. 

Мотивація персоналу 

міжнародної компанії у 

сучасних умовах 

Сучасні 

перетворення 

міжнародног

о бізнесу : 

матеріали IV 

Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

С. 

173-

176 
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Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 

2021. 

8.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Божор Л. 

 

ВПЛИВ 

ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

12-14 

с. 
 

9.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Шпитко Е. 

ПОЗИТИВНІ ТА 

НЕГАТИВНІ УМОВИ 

ЩОДО ВТІЛЕННЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ 

СИСТЕМ  

 

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

140-

143 с. 
 

10.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., Корж 

Є.Ю. 

МІЖНАРОДНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПРИРОДНОГО 

КАПІТАЛУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

34-37 

с. 
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О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

11.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., Таран 

Д. 

РОЛЬ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬН

ИХ КОМПАНІЙ У 

СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ В 

УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

24-27 

с. 
 

12.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Дзюбенко 

ТІНЬОВА 

ЕКОНОМІКА 

УКРАЇНИ: МЕТОДИ 

ОЦІНКИ МАСШТАБІВ 

ТА НАПРЯМКИ 

ПОДОЛАННЯ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

67-70 

с. 
 

13.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Соколова 

Л. 

ВИКОРИСТАННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

89-92 

с. 
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Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

14.  

Кафедра 

міжнародног

о бізнеу та 

економічної 

теорії 

Шиловцева 

Н. В., 

Сиротенко 

МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ 

ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ В 

УКРАЇНІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В 

ЗАРУБІЖНІЙ 

ПРАКТИЦІ  

Сучасні 

перетворення 

міжнародного 

бізнесу: 

матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

(31 березня 

2021 року, м. 

Харків) / за 

заг. ред. С. І. 

Архієреєва, І. 

О. Дерід. – 

Харків : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

214 с. 

100-

104 с. 
 

15.  

Ф-тет МЕВ 

та ТБ, 

кафедра 

міжнародног

о бізнесу та 

економічної 

теорії 

Петрик А., 

Кондратенк

о Н. Д. 

Наслідки COVID-19 в 

туристичній сфері 

 

Світовий 

розвиток 

науки та 

техніки: 

матеріали 

LVІ 

Міжнародної 

науково- 

практичної 

iнтернет-

конференції. 

– м. 

Запоріжжя, 7 

грудня. 2020 

р. – Ч.2, 288 

с. 

С.94

-100 

 

 

Тези у вітчизняних виданнях, подані до друку 

1.  

Кафедра 

міжнародного 

бізнеу та 

економічної 

теорії 

Соболєв 

В.М., 

Соболєва 

М.В. 

Бухгалтерський 

облік у 

міжнародних 

компаніях в 

умовах 

фінансової 

глобалізації 

П’ятдесят сьомі економіко-

правові дискусії: матеріали 

міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції. - Львів, 26 травня 

2021 

  

2.  

Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

Кондратенко 

Н. Д., Гєнов 

М.М. 

Світовий довід 

функціонувння 

віртуальних 

підприємств 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Потенціал економічного 
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теорії  розвитку країни та регіонів: 

фінансові та інноваційно-

інвестиційні аспекти», м. 

Дніпро 

 

 

 

 

 

З них тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами, подані до 

друку 

  

1.  

Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 
Кондратенко 

Н. Д., Гєнов 

М.М. 

Світовий довід 

функціонувння 

віртуальних 

підприємств 

 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Потенціал економічного 

розвитку країни та регіонів: 

фінансові та інноваційно-

інвестиційні аспекти», м. 

Дніпро 

 

 

  

 

2.2. Крім того, викладачі активно готували студентів до участі у конференціях. 

 

2.3. Велася підготовка студентів до конкурсів наукових робіт:  

Студент Петрик А.О. УМБ 31. Керівник доц.. Дерід І.О.  «КОРПОРАТИВНА 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: БІЗНЕС-

ФІЛОСОФІЯ ЧИ PR ГЛОБАЛЬНОГО РІВНЯ» Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт зі спеціальності міжнародні економічні відносини.  

Зайняла 24 місце із 60 конкурсних робіт. 

 

2.4. Було розроблено технічне завдання за науковою темою  0121U107700 

«Міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в сучасній системі МЕВ»,  (керівник 

теми: д.е.н., проф. С.І. Архієреєв, відповідальний виконавець Дерід І.О.).  

Розпочалася робота над реалізацією 1 етапу «Міжнародний бізнес та міжнародні 

фінанси в контексті міжнародної економічної інтеграції та їх вплив на рівень життя 

населення». 

Головні напрямки розкрито у підготовлених наукових публікаціях співробітників 

кафедри. 

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів в тому, що: 

– проаналізовано основні тенденції в міжнародному бізнесі, а саме: сучасні форми 

культурної диференціації та їх роль у розвитку міжнародного бізнес; місце інформаційних 

послуг в міжнародному бізнесі та аналіз інформаційної нерівномірності на ринку 

інформаційних послуг, який постійно трансформується у світі; фактори впливу на експорт 

та імпорт та шляхи припливу грошей в Україну; визначено ключові чинники 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на іноземних ринках; розкрито 

специфіку функціонування міжнародних готельних мереж; виявлено сучасні тенденції та 

перспективи розвитку автомобільних перевезень в галузі міжнародного бізнесу та вплив 

транспортної інфраструктури на ефективність ведення міжнародного бізнесу; розкрито 

зміст і перспективи соціального підприємництва у світі та глобальні і місцеві тенденції в 

звітуванні з корпоративної соціальної відповідальності; проаналізовано перспективи 



37 

 

інноваційної діяльності підприємств України як джерела активізації міжнародного 

бізнесу; проаналізовано перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні як відповіді 

на вимоги сучасних реалії світового господарства; визначено роль абсорбції знань для 

розвитку українського міжнародного бізнесу; розкрито особливості мотивації персоналу 

міжнародних компаній; визначено потенціал теорії політичних ринків та його 

використання у дослідженнях економічної глобалізації; 

– проаналізовано основні тенденції в міжнародних фінансах: визначено особливості 

бюджетної політики України як фактору впливу на розвиток країни, а також вплив 

монетарної політики на міжнародний фінансовий ринок; визначено сутність та принципи 

акредитиву як універсального засобу міжнародних банківських розрахунків; розкрита 

специфіка офшорів та їх вплив на міжнародний бізнес; 

– проаналізовано вплив міжнародного бізнесу на рівень життя населення: розкрито 

проблеми стійкого розвитку країн, що породжуються характером та ступенем 

забезпеченості енергоресурсами; розкрито проблему бідності у Венесуелі та роль 

зовнішньої торгівлі як фактору економічної деградації цієї країни; розкрито досвід урядів 

країн та ТНК у вирішення проблеми гендерної нерівності на робочому місці, що є кроком 

до подолання бідності. 

 

2.5. В поточному навчальному році велася активна робота студентського наукового 

гуртка «Міжнародний маркетинг та фінанси».. На кафедрі третій 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. Звіт додається. 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток 

матеріальної бази 
3.1. За розкладом проводилися кураторами кураторські години зі студентами: 

Куратори: Умб51 –Лазаренко В.Є.., 

УМБ 61 – Шкодіна І.В., 

УМБ  11- Шиловцева Н.В.,  УМФ 11- Шаповал В.І. 

УМФ21 – Шедякова Т.Є., УМБ 21- Соболєва М.В.,  

УМБ 41 – Лєгостаєва О.О. 

УМФ 31- Кондратенко Н.Д. УМБ 31 – Тимошенков І.В.  

 

3.2.Відвідання зі студентами театрів, музеїв, виставок не відбувалося у зв’язку із 

карантинними заходами.  

3.3. Відвідування  студентських гуртожитків, відвідування занять зав. кафедрою та 

кураторами  з метою контролю за якістю підготовки студентів, залучення студентів 

до проведення днів відкритих дверей, знайомство студентів-першокурсників з 

кафедрою. 

 

3.4. Відбувалося залучення студентів до прийняття участі у наукових та бізнес-

конференціях. Деталі у  звіті наукового гуртка.  

 

3.4.  Профорієнтаційна робота із абітурієнтами повністю відбувалася в онлайн-

форматі: 
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1. Підготовлено  оновлені інформаційні матеріали про Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, ОПП міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в 

електронному вигляді  (в тому числі розроблено пости для соціальних мереж відділом 

реклами та брендингу університету) 

2. Шляхом ведення сторінок в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram) 

розповсюджувалася  інформацію серед потенційних абітурієнтів 

3. Залучено нинішніх студентів до агітаційної роботи у школах, де вони навчалися, щодо 

вступу випускників на спеціалізації міжнародний бізнес та міжнародні фінанси  

4. До дня відкритих дверей оновлено слайди ОПП Міжнародний бізнес та Міжнародні 

фінанси для загальної факультетської презентації 

 

3.5. 31 березня 2021 року кафедрою було проведено IV Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу» на базі 

кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії (в дистанційному форматі на 

платформі Zoom). 

В конференції взяли участь більше 70 учасників з різних університетів та міст України. 

3.6. Кафедрою ведеться регулярне наповнення матеріалами сайту кафедри та 

факультету, а також ведуться сторінки освітніх програм в соціальних мережах. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/ec_teor 

 

3.7. З метою джерел позабюджетного фінансування кафедрою було розроблено ідею 

курсу «Фінансова грамотність та бізнес-стартапи для соціально незахищених верств 

населення та учасників бойових дій». Також, конференція, проведена кафедрою 

збирала з учасників організаційний внесок, що йшов на рахунок університету.  

 
Організаційний внесок складав 100 грн. (матеріали конференції, сертифікат).  

РЕКВІЗИТИ: Одержувач: Харківський національний університет 
імені. В. Н. Каразіна 

МФО 820172 Державна казначейська служба України 

Код ЄДРПОУ 02071205  

Розрахунковий рахунок: UA388201720313271003202001533 (послуги) 

Призначення платежу: участь у конференції 711/69, прізвище. 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 
 

4.1. Співробітниками кафедри організовувалися зустрічі із практиками бізнесу-

роботодавцями, також співробітники кафедри супроводжували студентів на зустрічі, 

що організовувалися факультетом, в тому числі: 

 

– студенти освітніх програм «Міжнародні фінанси» та «Міжнародний бізнес» взяли 

участь у вебінарі консалтингової компанії KPMG «КІК-підготовка: погляд з України та 

досвід СНД». http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1487-

Zustrichi_+iz_robotodavcyami 

– студенти освітніх прогам «Міжнародні фінанси» та «Міжнародний бізнес» взяли 

участь у вебінарі від ProCredit Bank на тему «Правила проведення онлайн бізнес-

зустрічей», яку провела спеціаліст по роботі з бізнес-клієнтами Тетяна Богдановська. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1487-Zustrichi_+iz_robotodavcyami 
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– студенти та викладачі освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» взяли 

участь у онлайн-лекторії, що проводився Національним банком України в межах щорічної 

дослідницької конференції «Інструменти економічної політики у світі невпинних 

змін».http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1489-Onlayn_lektoriy 

– відбулося практико-орієнтоване онлайн-заняття в межах курсу «Гроші та кредит» 

(професор Шкодіна І.В.) для студентів освітньої програми «Міжнародні 

фінанси».Запрошеним спікером виступила представниця Національного банку України 

Марта Костів із доповіддю «Як не попасти у пастку: безпека безготівкових розрахунків». 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1486-

Praktiko_orientovane_zanyattya_v_mezhah_kursu_Groshi_ta_kredit 

– зустріч із Володимиром Пономаренко Scrum Master Siemens  Healthineers Тема: 

«Особливості бізнесу в Словаччині, вплив національних культур на менеджмент, 

труднощі бізнесу в період Covid-19».  

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/  

- направлення студентів на онлайн-вебінар від компанії «Епіцентр»; 

- організовано та проведено онлайн зустріч «Банківський бізнес: виклики нової 

реальності» з директором  відділення №45 Харківського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" 

Олексієм Калініним (25.09.2020)  та інші. 

Супроводжували студентів на такі зустрічі, організовані факультетом 

1. ТНК Philipp Morris 

2. ABInBEV EFES зустріч із представником по роботі з персоналом та оналйн-екскурсія 

3. UBC Group та інші. 

 

4.2. Сприяння працевлаштуванню.  

Співробітники кафедри регулярно сповіщають студентів про відповідні вакансії, 

оголошені стажування компаніями, що займаються міжнародним бізнесом та фінансами, а 

також залучають студентів до участі в усіляких видах активності від працедавців (в  тому 

числі в участь в NBU University Challenge). Також відбуваються зустрічі із випускниками-

практиками міжнародного бізнесу та фінансів. Було організовано офіційні звернення до 

працедавців з метою їх участі в опитуванні щодо рейтингу QS.  

 

4.3. Підписання договорів про проходження виробничої практики студентів із 

компаніями, що займаються міжнародним бізнесом, в поточному навчальному році 

не відбувалося, оскільки через карантин практика відбувається в дистанційному 

форматі (симулятивно). 

 

4.4. Опитування роботодавців щодо відповідності ОПП запитам бізнесу.  

В поточному навчальному році роботодавці пройшли не тільки онлайн-опитування, 

організоване університетом, але й надали розширені рецензії на ОПП кафедри, взяли 

участь в їх обговоренні, що дозволило краще оцінити програми та внести в них зміни. 

Зокрема, було одержано рецензії від: 

ТОВ «НІКО-ДАР» 

Харківська обласна державна адміністрація 

ТОВ «Смарткомплект» 
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АТ КБ «Приват-Банк» 

ТОВ «Лотос Корп» 

Харківська Міська Рада 

 

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, 

наукових, педагогічних працівників 

 
 В поточному навчальному році ряд викладачів кафедри пройшли планове та 

позапланове підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України 

в умовах Індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022), 

10.10.2019-30.10.2020 р. - 3 (Шкодіна І.В., Дерід І.О., Шедякова Т.Є.) 

Курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Технологія дистанційної освіти навчання у закладах 

вищої та фахової передвищої освіти» – 3 (Шкодіна І.В. (10.11.2020 - 29.12.2020 ), 

Соболєва М.В. (1 семестр 2020-2021 навчального року), Лєгостаєва О.О. (19.04.2021-

14.06.2021)). 

Підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового контролю знань 

з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна – 1 (Шиловцева Н.В. 07.12.2020-

16.12.2020) 

Закордонне стажування Varna University of Management International  of higher 

education in the context of globalization of innovative educational space – 1 (Шиловцева Н.В. 

(22.10.2020- 13.11.2020)) 

Закордонне стажування Baltic research institute of transformation  economic area 

problems науково-педагогічне стажування  на тему «Інноваційні освітні технології : 

європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та 

управління» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» – 1 (Кондратенко 

Н.Д. (20.07.2020-07.08.2020)) 

 Отримання другої вищої освіти за  спеціальністю «Філологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; професійна кваліфікація –– філолог, перекладач з 

англійської мови – 1 (Тимошенков І.В.). 

Отримання другої вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини», ОПП «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти – 1 

 ( Кондратенко Н.Д. ) 

Стажування на на кафеді міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна д.е.н., професор 

кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії –1 (Архієреєв С.І. (02.11.2020 -

31.12.2020)) 

Міжнародне науково-освітнє стажування «Стратегії розумної спеціалізації. Досвід 

Естонії» – 1 (Дерід І.О.(13.12.2020-18.03.2021). 

Крім того, співробітники вивчали англійську мову протягом року з метою розвитку 

власних компетентностей (самостійно). 
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Крім того, протягом навчального року викладачі кафедри були відзначені 

подяками, грамотами та інше: 

 

- доц. Шедякова Т.Є. Грамота університету, 2021. За особистий внесок  в розвиток освіти і 

науки, підготову  і виховання високоосвічених фахівців протягом багатьох років відданої 

роботи в ХНУ імені В.Н.Каразіна  та у зв’язку із 50-річчям з дня народження; 

 

  - доц. Дерід І.О. Подяка, 2020 За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, 

підготовку висококваліфікованих фахівців з нагоди Дня працівників дипломатичної 

служби України від 22 грудня 2020 року;  

 

- проф. Тимошенков І.В. Диплом, 2020 . Нагороджується авторський колектив під 

керівництвом Тимошенкова І.В. за навчальний посібник «Основи наукових досліджень 

методологія і практика»;  

 

- проф. Архієреєв С.І.  Медаль імені В.Н. Каразіна, 2020. За докладання значних зусиль у 

розвиток Університету, створення його позитивного іміджу.) 

 

Внесок кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії у Стратегії розвитку 

Каразінського університету. 
За напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 

році» кафедрою було розроблене технічне завдання та розпочата робота над першим 

етапом НДР 0121U107700«Міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в сучасній системі 

міжнародних економічних відносин». Викладачі публікувалися у виданнях, що мають 

імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science, а також в 

інших фахових виданнях. Викладачі взяли та запланували участь у ряді науково-

практичних конференцій. Кафедра провела заплановану всеукраїнську науково-практичну  

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. здобув другу вищу освіту: Харківський гуманітарний університет 

«Народна українська академія», спеціальність «Філологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, та здобув професійну кваліфікацію філолог, перекладач з англійської 

мови.  Також протягом року викладачі кафедри самостійно вдосконалювали свої знання з 

іноземної мови. 

Велася робота із працедавцями щодо оцінювання освітніх програм кафедри, 

проходження необхідних опитувань, з роботодавцями організовувалися зустрічі та 

майстер-класи.  Створено базу випускників, із ними ведеться активна взаємодія, 

надсилається інформація про вакантні посади за спеціальністю. Кафедрою проводилася 

активна профорієнтаційна робота в онлайн-форматі. 

Співробітники кафедри пройшли підвищення кваліфікації. 

За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у 

глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» кафедрою постійно проводиться 

моніторинг власних ОПП щодо їх відповідності глобальному простору. Також кафедра 

активно сприяє міжнародній академічній мобільності студентів, підбираючи програми, 

готуючи студентів до співбесід, пишучи рекомендаційні листи. Три викладачі кафедри 

взяли участь в  Модулі Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 
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4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022), викладачі кафедри 

прийняли участь у закордонному стажуванні.  

 

Висновок.  
 

Можна дійти висновку, що всі завдання, що ставилися перед в. о. завідувача 

кафедри Дерід І.О. на 2020-2021 навчальний рік деканом факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу, виконані. Частково виконане завдання 

щодо завершення роботи над навчальним посібником, оскільки його було вирішено 

переробити і зробити відповідним відразу двом ОПП «Міжнародний бізнес» та 

«Міжнародні фінанси».  

 

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. Продовжити роботу над науковою темою кафедри «Міжнародний бізнес та міжнародні 

фінанси в сучасній системі міжнародних економічних відносин».  

3. Активно сприяти науковій роботі студентів: залучати їх до написання наукових статей у 

співавторстві із викладачами, до участі у конференціях та конкурсах наукових робіт, 

продовжити роботу наукового гуртка. 

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 для ОПП «Міжнародний 

бізнес» та «Міжнародні фінанси». 

 

 

 

В. о. завідувача кафедри                                             Ірина ДЕРІД 

Звіт обговорений  та затверджений  на засіданні кафедри міжнародного 

бізнесу та економічної теорії від 22.06.2021 року,  протокол № 22. 
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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  

(2020-2021рр.) 

 

1. РОБОТА З КАДРАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  
Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-

педагогічних працівників; загальна кількість наукових 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 – 7 докторів наук, 23 кандидата наук, доцента.  

Станом на вересень 2020 року кафедра загалом обіймає 21,85 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 2020-2021 рр.  
 За звітний період співробітниками кафедри було захищено 1 докторська 

дисертація на здобуття доктора економічних наук та одна кандидатська: 

 

- Баранова В.В. – «Інтеграційна взаємодія на фінансовому ринку у 

забезпеченні економічної безпеки національного господарства: методологія, 

організація та практика»; 

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

що розвиваються»  

 

Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань  
Протягом звітного періоду, згідно плану підвищення кваліфікації, було 

виконано наступне: 

- Університет менеджменту (м. Варна, Болгарія), 04.01.2021-22.01.2021 р. - 3 

(Лиман С.І., Парфіненко А.Ю., Онацький М.Ю.);  



2 

 

- Університет менеджменту (м. Варна, Болгарія), 24.10.2020 р. - 13.11.2020 р. 

– 5 (Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Мірошниченко Т.М., Панасенко Г.С., 

Шамара І.М.); 

- науково-освітній консорціум (Кельце, Польща), 20.01.21-31.01.21 – 

Алексєєва Т.І; 

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

Конфуція:проф. Лиман С.І.; 

Крім того, викладачами кафедри було отримано сертифікати про рівень 

володіння англійською мовою на рівні В2: (доц. Баранова В.В., доц. 

Гапоненко Г.І., доц. Онацький М.Ю., доц. Шамара І.М.). 

Протягом звітного періоду викладачі кафедри Шамара І.М. та Гапоненко 

Г.І отримали вчене звання доцента.  
Організаційна робота 

Завідувач кафедри, доц. Парфіненко А. Ю., з 2016 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 

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 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. Також за участю Парфіненко А.Ю. напрацьовано 

проект стандарту з підготовки докторів філософії з туризму. 

 

Нагороди та премії  

У 2020 році завідувачу кафедри – доц. Парфіненко А. Ю., було висловлено 

подяку Голови Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, 
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вагомі трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди 

Дня туризму; 

У 2021 році завідувач кафедри – доц Парфіненко А.Ю. отримав почесну 

грамоту від Харківської обласної Державної адміністрації за вагомий особистий 

внесок у розвиток туристичної галузі, популяризацію туристичних об’єктів, 

мистецьких надбань та пам’яток історії, високий професіоналізм з нагоди Дня 

туризму. 

Також в 2021 році завідувачу кафедри – доц. Парфіненко А. Ю., було 

висловлено подяку Голови Харківської обласної державної адміністрації за 

багаторічну сумлінну й плідну працю високий професіоналізм, вагомий внесок у 

розвиток і зміщення міжнародних зав’язків та туризму 

Протягом звітного періоду грамотою Ректора Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна буланагоролджена доц. Панасенко Г.С. за 

багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, підготовку 

висококваліфікованих фахівців). 

Доц. Шаповалова О.О. отримала звання відмінник освіти України. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ПРИЙМУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

КАФЕДРУ 

За результатами приймальної комісії на кафедру туристичного бізнесу 

та країнознавства було набрано 165 осіб здобувачів освіти. 

 

1 Конкурсна 

пропозиція/освітньо 

кваліфікаційний 

рівень 

Денна/Заочна 

форма 

навчання  

Ліцензійний 

обсяг 

Бюджет Контракт Всього 

2 Магістри 

«Міжнародні 

відносини та 

регіональні студії: 

європеїстика» 

Денна 10 1 6 7 

3 Магістри 

«Міжнародні 

відносини та 

регіональні студії: 

сходознавство» 

Денна 10 2  7 9 

4 Магістри «Туризм» Денна 40 2 3 5 

5 Магістри «Туризм» Заочна 40 0 16 16 

6 Бакалаври 

«Міжнародні 

відносини та 

регіональні студії» 

Денна 50 6 39 45 

7 Бакалаври 

«Міжнародний 

туристичний 

Денна 50 0 45 45 
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бізнес» 

 

8 Бакалаври 

«Туризм» 

Денна 40 12 19 31 

9 Бакалаври 

«Туризм» 

Заочна 10 0 5 5 

10 На другий курс 

«Туризм» 

    2 

 

На спеціальності 242 «Туризм» перший курс освітньо-кваліфікаційний рівень 

освіти «бакалавр», було набрано на 45 осіб більше за рахунок відкриття освітньо-

професійної програми «Міжнародний туристичний бізнес». 

 

 

3. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОБОТА З 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР 

 
Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність       
держбюджетна тематика: 

 

- у грудні 2020 року кафедра подала заключний звіт про виконання НДР 

«Міжнародний туризм як чинник європейської інтеграції країн Південно-

Східної Європи й України: економічний та геополітичний аспект» 

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

- з 01 січня 2021 р., кафедра розпочала науково-дослідну роботу за темою 

«Туристична політика Балканських країн як чинник модернізації суспільно-

політичних систем регіону» - (керівник: доц. Парфіненко А.Ю.), без 

фінансування 

- з 2019 року кафедра приймає участь у проекті Модуль Жана 

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

UA-EPPJMO-MODULE). 

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. 

 

Публікація підручників та навчальних посібників: 

 

 В цілому протягом звітного періоду на кафедрі підготовлено 1 підручник, 5 

розділів монографій, 89 наукових статей, зокрема, 9 – у виданнях, що входять до 

наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus), 34– у фахових 

виданнях, а також 46 тез доповідей, матеріалів конференцій, інших видань. Крім 

того, було підготовлено 9 навчально-методичних видань. 
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Основні наукові результати кафедри знайшли своє відображення в 

наступних підручниках танавчальних посібниках: 

- Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Організація сільського 

зеленого туризму. -  Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 300 с. 

Публікація монографій:  
- Modern Approaches to Knowledge Management Development: collective monograph. 

Ljubljana School of Business – Ljubljana, Slovenia, 2020. – (Баранова В.В. - P. 

147-161). 

- Dovgal O., Dovgal G. Logic, forms and tools of global innovation integration. 

Economic strategies for the development of society: collective monograph / 

Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : 
Primedia eLaunch, 2020. 410 р. С. 244-252. Available at : 

DOI:10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com 

- Dovgal O., Dovgal G. Internationalization of business in Latin American countries: 

evolution, features, and directions. Internationalization of the World Economy: 
Current Trends : мonograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. - Kastoria: 

EVKONOMIA Publisher, 2020. - C. 285-303. 

- Dovgal O., Dovgal G. Innovation scientific researches: Eu-ropean development trends 

and re-gional aspects. Collective mono-graph. – 2nd ed. – Riga, Latvia : «Baltija 
Publishing», 2020. – p. 45 -64. 

- Юрченко С., Юрченко О. Глобальна проблема міжнародної міграції населення. 

/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, 2020. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2020. С. 199-226. 

Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science: 

 

- 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.  

- 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. 

- Oleg Vasiurenko, Vyacheslav Lyashenko, Valeria Baranova, Zhanna Deineko. Spatial-

Temporal Analysis the Dynamics of Changes on the Foreign Exchange Market: an 

Empirical Estimates from Ukraine // Journal of Asian Multicultural Research for Economy 

and Management Study – Vol. 1 – No. 2, 2020 (page 001-006). 

- Valeria Baranova, Olena Sergienko, Svitlana Stepurina, Vyacheslav Lyashenko. Price 

Environment for Gold and Silver in the Context of the Development of COVID-19 // 

Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study – Vol. 1 – 

No. 2, 2020 (page 025-032). 

- Волкова І.І. Развитие санаторно-курортной сферы в Украине. ИнтерКарто. 

ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: 
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Материалы Междунар. конф. 2020. Т. 26. Ч. 3. С. 451–466. DOI: 10.35595/2414-9179-

2020-3-26-451-466. 

- . Lyman S. I., Bogdan N. M., Segeda I. V., Abramov V. V., Boniak V. O.  From the 

history of professional internships: travels of Ukraine’s university lecturers to France in 

the third quarter of  the  XIX century // Analele Universităţii din Craiova. Istorie, Anul 

XXV, Nr. 2(38)/2020. Р. 19-29. http://www.istoriecraiova.ro/ro/aparitii-2/aparitii/  

- Miroshnichenko T., Babenko V., Rayevnyeva O., Zherlitsyn D., Dovgal O., Goncharenko 

N., Dynamics of forecasting the development of renewable energy technologies in Ukraine 

and Chile International Journal of Industrial Engineering & Production Research Iran 

University of Science & Technology Volume 31, Issue 4 (IJIEPR 2020) р.587-596 

http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1133-en.html. 

- International Tourism in the System of Modern Globalization Processes / N. Stezhko, Y. 

Oliinyk, L. Polishchuk, I. Tyshchuk, A. Parfinenko, S. Markhonos // International Journal 

of Management (IJM). – 2020. – Vol 11, Issue 3. – P. 97–106.  

- Iurchenko О.E., Iurchenko S.O. Modern trends of tourism development in Ukraine 

InterCarto. InterGIS. GI support of sustainable development of territories: Proceedings of 

the International conference. Moscow: Moscow University Press, 2020. V. 26. Part 3. P. 

435-450. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-3-26-435-450. 

 
 

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. 

Протягом 2020/21 н.р. студентка кафедри туристичного бізнесу і 

країнознавства Куликовська Діанастала переможницею Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом "Актуальні питання співробітництва з 

Європейським Союзом" (м. Харків , 20. 04. 2021) та отримала Диплом III ступеня.  

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: 

- V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Питання сходознавства в Україні» (15.04.2021 р.);    

- Всеукраїнська наукова конференція «Україна та країни Східної та Південно-

Східної Азії: досвід модернізації та перспективи взаємодії» 13.11.2020 р.) 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
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Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє 

навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП). 

Протягом 2020/21 н.р. навантаження кафедри становило 15897 годин годин, 

середнє навантаження на 1 ставку становило605 годин годин. 
 

Розвиток матеріальної бази навчального процессу 

 Протягом звітного періоду кафедра працювала над обладнанням 

навчальним кабінетом туризмознавства. 
 

Акредитація спеціальностей  

- у грудні 2020 року кафедрою було пройдено акредитацію спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОП 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство». 

Запровадження нових навчальних дисциплін  

- «Міжнародний туристичний бізнес» (на англійській мові); 

- «Туристична політика зарубіжних країн» (на англійській мові). 

 

Робота з 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; 

- викладачі кафедри приймають участь у забезпеченні роботи секції Малої 

Академії Наук за напрямом дипломатія; 

- 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; 

- 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  
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 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. Кучечук Л.В. 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. 
 

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 

«GoogleClassroom». Значну роботу з використання інноваційних методів навчання 

у межах дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» проводить доц. 

Аксьонова Н. В., організовуючі квест-екскурсії містом та університетом. 
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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 наступні курси: 

- «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 

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 «TezTour» та готельним комплексом«ClubHotelBelpinar». 

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 
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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. 

 

Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної 

мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних 

студентів та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів. 
 

 

Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

Продовжити сертифікацію дистанційних курсів, покращити роботу з 

підготовки відеолекцій, розробити освітню програму підготовки гідів-

екскурсоводів у межах парадигми «LifeLongLearning», яка реалізується в 

університеті, вивчити можливості запровадження інших програм. Продовжити 

роботу з підготовки власної навчальної літератури, активізувати участь 

викладачів у програмах академічної мобільності. 

 

4. МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

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.  

 

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

Всесвітньому дню туризму. 

Робота кураторів відбувається на плановій основі й регулярно 

заслуховується на засіданнях кафедри. 

 

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. На кафедрі ведеться журнал 

інструктажів з охорони праці, студенти кафедри ознайомлені з «Програмою 

вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна». 

 

6. ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ У НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

1. Акредитація, освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні 

студії», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», ОКР «Бакалавр» 

2. Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення 

комерціалізації наукових досліджень. 

3. Розширення наукової роботи співробітників, публікація кожного не менше 

2-х статей у виданнях з impact-фактором. 

4. У межах парадигми «LifeLongLearning», 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 нових дистанційних курсів.  

8. On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари. 

9. Оновлення матеріально-технічної бази. 

10.  Здійснювати міжнародну діяльність у рамках Erasmus+  
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11. Підготовка, організація та проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій, залучення нових міжнародних учасників та партнерів на 

основі договорів з університетами. 

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

симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних. 

 
 

Завідувач кафедри ____________________  ___________________________ 

     підпис    прізвище, ініціали 

 

 07.10.2021 р. 

 



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 2020/2021 навчальному році 

 
1. Робота з кадрами. 

1.1. Склад кафедри: 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 34 осіб 

Кількість докторів наук, професорів – 7 осіб 

Кількість кандидатів наук, доцентів – 17 осіб 

Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 4 особи 

Кількість старших викладачів без наукового ступеня – 1 особа 

Кількість викладачів без наукового ступеня – 5осіб 

 

 

1.2. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань: 9 

У 2020/2021 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси 

підвищення кваліфікації, а саме: 

- доц. Файєр О.А., доц. Новікова Л. В., доц. Доценко О. М. - Підвищення кваліфікації та 

міжнародного стажування по міжнародній програмі для освітян і науковців 

«Інтернаціоналізація вищої освіти в контекст і глобалізації інноваційного освітнього 

простору» Кількість навчальних годин – 180 годин (6 кредитів ECTS Болгарія, онлайн формат, 

22 жовтня по 13 листопада 2020 року, включаючи онлайн тренінг з 11 по 13 листопада 2020 

року Сертифікат № 281 від 13.11.2020; 

- проф. Хижняк Л.М. - Підвищення кваліфікації та міжнародного стажування для освітян 

і науковців в Болгарії (Варненський університет управління. (дистанційна форма) на тему: 

«Стратегії модернізації вищої освіти в контексті глобального світу». Період – 04.01.2021 – 

22.01.2021 Кількість навчальних годин – 180 годин. Certificate of Completion. No 

297/22.01/2021; 

- доц. Солових Є.М., проф. Солових В.П. - Підвищення кваліфікації Університет 

Біластоку (Польща), Тема: Навчання та дослідження у сучасному університеті: зміни, рішення 

та перспективи. 5 квітня 2021-14.травня 2021. Сертифікат № 14 від 14.05.2021, 180 год (6  

кредитів); 

- доц. Філатова О.Є. - Стажування за програмою «Стратегии модернизации высшего 

образования в контексте глобального мира» в Болгарії (Варненський університет управління). 

05.05.2021-28.05.2021, 180 год. (6 кредитів). Сертифікат № 320 від 28.05.2021; 

- доц. Солових Є.М. проходження стажування в Білостоцькому Університеті (Польща) 

за темою: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення; 

перспективи» з 05.04.2021 до 14.05 2021 р.;  

- ст. викл. Федорової Г.Ю. проходження стажування у Варненському Університету 

менеджменту (м. Варна, Болгарія) за темою: «Стратегії модернізації вищої освіти в контексті 

глобального світу» з 05 травня 2021 року по 28 травня 2021 р. ; 

- «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах 

освіти» період 08 лютий 2021 – 05 квітень 2021 – Здоровко С.Ф., Застава І.В.  

-  «Організація підсумкового контролю знань у дистанційному форматі на базі LMS 

Moodlе період – з 07 грудня 2020 р. по 16 грудня 2020 р – Солових Є.М., Доценко О.М. 

- «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0» період - 10 

жовтня 2019 по 30 жовтня 2020 Філатова О.Є., Харченко І.М.  

- Експрес-курс "Підсумковий контроль у дистанційному форматі", період - 7 грудня 2020 

по 16 грудня 2020 - Філатова О.Є., Зіняк Л.В. 



-  Отримання сертифікату, щодо володіння англійської мови  рівень В2 - Доц. Файєр О. 

А. 

1.3. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих 

викладачів та науковців. 

       Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі складає 34 осіб.  

З них: 13 молодих науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 35 років 

(38%),  11 науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 50 років (32%) та 10 

досвідчених науково-педагогічних працівників, вік яких складає більше ніж 50 років (30%). 

Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри складає 42 років. 

 

 

 

1.4. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

       З 34 науково-педагогічних працівників 28 особи мають науковий ступінь (кандидат 

чи доктор наук), але з них 6 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 2020/2021 н.р. викладачами кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки: 6 

1. Каплин А.Д., вітчизняна монографія «По дороге домой», Харьков: Майдан, 2021. – 232 

с. 

2. М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, І. Ю. Матюшенко та інші, вітчизняна 

монографія «Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол.  

моногр.», Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 

3 . Каплин А.Д., Петровский В.В. , вітчизняна монографія «Земли родной минувшая 

судьба: Решетиловка и её окрестности в середине XVII – начале XX вв.», Х. : ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2021. 382 с. 

4. Петровський В. В., Каплін О. Д., вітчизняна монографія «Де дорога, там і шлях: 

Драбинівка на шляхах і роздоріжжях історії». – Харків: Майдан, 2020 – 123 с. 

5. Алексєєва Т. І., Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в  

умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія/За наук. ред. к.е.н.,  

проф. 

6. Солових В.П. Філософія публічного управління : колективна монографія. К. : НАДУ 

при Президентові України, 2020, 336 с. 

 

2.3. Розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у 

провідних видавництвах наукової літератури:  6 

 

З них розділи монографій з об’ємом менше 5 д. а. 



1. Бондар-Підгурська О.В., Солових Є.М. Назва підрозділу монографії: «Корпоративна 

соціальна відповідальність як інструмент підвищення ефективності управління виробничих 

систем: формат формування іміджу», Колективна монографія «Існуюча практика та новітні 

тенденції в управлінні субʼєктами господарювання різних організаційно-правових форм», м. 

Дніпро, Національна металургійна академія України, 2020 р. 

2. Матюшенко І., Родченко В., Позднякова А. «Реалізація концепції «розумного» сталого 

міста у країнах ЄС та Україні (приклад Харкова) // Smart-інфраструктура у сталому розвитку 

міст: світовий досвід та перспективи України: аналітична доповідь», Центр Разумкова, 2021, 

С.379-405 

3. Матюшенко І.Ю.,Глибко С.В. «Економіко-правові проблеми формування концепції 

розумного сталого міста в Україні та Харкові // Правове забезпечення функціонування 

Національної інноваційної системи в сучасних умовах: кол. моногр.», Харків : Право, 2021, 

С.145- 175 

4. Матюшенко І., Родченко В., Позднякова А. «Розумні» міста в ЄС та Україні на прикладі 

Харкова // Стратегії розумної спеціалізації в Україні: розвиток на основі співпраці: кол. моногр., 

Харків : Право, 2021, С.34-67. 

5. Sychova V., Khyzhnyak L., Khyzhnyak O., Diulina V. Zapobieganie i przeciwdziałanie 

przemocy wobec osób starszych w działalności terytorialnych ośrodków pomocy społecznej: 

doświadczenia Ukrainy (Запобігання та протидія насильству над людьми похилого віку в  

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування: досвід України), Aktualne 

problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe: monografia. Red. nauk.: 

H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; 

Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. S. 39-58. 

6. Sychova V., Khyzhnyak L., Khyzhnyak O., Diulina V. Zapobieganie i przeciwdziałanie 

przemocy wobec osób starszych w działalności terytorialnych ośrodków pomocy społecznej: 

doświadczenia Ukrainy (Запобігання та протидія насильству над людьми похилого віку в 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування: досвід України), Aktualne 

problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe: monografia. Red. nauk.: 

H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; 

Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. S. 39-58 

 

 

2.4. Навчально - методичні видання:  
N 

з

/п 

 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва 

Вихідні 

дані 

О

б`єм  

М

ова 

1 3 4 5 6 7 

1 
Алексєєва Т. 

І. 

Методичні вказівки до вивчення 

дисципліни « Міжнародні організації» 

для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Х. : ХНУ 

імені В. Н. 

Каразіна, 2019. 

48 с.  

 

2 

д.а. 
у 

2 

Чернишова 

Л. О., 

Новікова Л. 

В., 

Харченко І. 

М., 

Хижняк Л. 

М. 

Публікація методичних вказівок 

до виконання кваліфікаційної роботи 

бакалавра спеціальності 291 « 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

ОПП «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

Харків: 

ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2019. 29 с. 

 

1,

6 д.а. 
у 



3 
Лубенець С. 

В.  

Публікація методичних вказівок до 

практичних занять, самостійної роботи 

та до виконання індивідуальних завдань 

контрольної роботи з дисципліни 

«Прикладна інформатика» 

Х.: ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, 2019. 

72 с. 

5 

д.а. 
у 

6 

Чернишова 

Л. О. 

Печенко О. І. 

Тестовий тренінг для здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форми 

навчання спеціальностей 

«Менеджмент» та «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

освітнього ступеня бакалавр с курсу 

«Зовнішньо-економічна діяльність 

підприємства» 

Електронне 

видання- Х.: 

ХДУХТ, 2020. 

100 с. 

6

,25/3,

2 д.а. 

у 

7 
Алексєєва Т. 

І. 

Теорія міжнародних відносин: 

методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни (для студентів 

спеціальності 291 « Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії») 

Харків : 

ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2020. 28 с. 

1

,2 д.а. 
у 

8 Юдіна Я. В. 

Виробнича практика: методичні 

рекомендації до проходження 

виробничої практики для здобувачів 

3-го курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 291 

« Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

ОПП «Міжнародні відносини» денної 

форми навчання 

Харків : 

ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2021. 27 с. 

1

,1 д.а. 
у 

9 
Доценко О. 

М. 

Види доходів, які враховуються 

при визначенні розміру аліментів на 

одного з подружжя, дітей, батьків, 

інших осіб  

Визначення розміру аліментів 

одному з подружжя за рішенням суду  

Визначення розміру аліментів у 

твердій грошовій сумі 

Велика 

українська 

енциклопедія : 

у 20 т. Харків : 

Право, 2016. Т. 

12 : Сімейне 

право / редкол.: 

В. І. Борисова 

(голова та ін.) ; 

Нац. акад. прав. 

наук України ; 

Ін-т держави і 

права ім. І. м. 

Корецього 

НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава 

Мудрого, 2021. 

480 с. 

  у 

1

0 

Доценко 

О.М., 

Жорнокуй 

Ю.М. 

 

Визначення розміру аліментів на 

батьків  

Велика 

українська 

енциклопедія : 

у 20 т. Харків : 

Право, 2016. Т. 

12 : Сімейне 

право / редкол.: 

 у 



В. І. Борисова 

(голова та ін.) ; 

Нац. акад. прав. 

наук України ; 

Ін-т держави і 

права ім. І. м. 

Корецього 

НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава 

Мудрого, 2021. 

480 с. 

1

1 

Лубенець С. 

В. 

Інформаційні системи та мережі: 

завдання та методичні вказівки до 

виконання практичних робіт 

Харків : 

ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 

2021. 144 с. 

6 

д.а. 
у 

 

2.5. Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science: 1 

1. Novikova L, Chala O., Chernyshova L.  Method for detecting shilling attacks  based on implicit 

feedback in recommender systems  (2020). EUREKA: Physics and Engineering. (5). P. 21-30. DOI: 

10.21303/2461-4262.2019.00983 Зарубіжне наукове видання (міжнародні науково-метричні 

бази даних (SCOPUS). http://doi.org./10.21303/2461-4262.2020.001394/0,75/0 

2. Лубенець С. В., Павленко Є. П., Бутенко В. М, Губін В. О. Долідження методів 

класифікації типів даних при розробці програмного забезпечення комп’ютерної інженерії // 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, уперавління 

та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2021. - № 1. Міжнародна індексація Index 

Copernicus.  

 

У фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових 

праць)  оцінюються лише для кафедр соціально – гуманітарного профілю: 21 

1. Чернишова Л.О., Новікова Л.В. «Світовий ринок інформаційно-комунікаційних 

технологій: тенденції та перспективи розвитку», Підприємництво та інновації, Випуск 16. 

2021. С. 15-19 

2. Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. «Процесуальна реалізація гарантій безпеки України та 

захисту її інтересів», Юридичний журнал «Право України», № 1. С. 229-245 

3. Мовчан У.І. «How Do Military Conflicts End? Lessons for Ukraine», Вісник Харківського 

національного університету «Питання політології», Вип. 38, С. 57-64 

4. Oksana Bondar-Pidhurska, Alla Glebova, Yevheniia Solovykh «Proceedings of the 2020 3rd 

International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020)», Publication Date 

20 January 2021 ISBN978-94-6239-316-5ISSN2352-5398 DOI 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.002How to use a DOI? Open Access This is an open 

access article distributed under the CC BY-NC license, https://www.atlantis 

press.com/proceedings/iserss-20/125951359 

5. Chernyshova L., Kot O., Chatchenko О. «Strategies, models and technologies of economic 

systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / 

edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina 

Linde, 2nd edition, Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020, С. 346-

354 

6. Застава І.В. «Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії», Сучасне 

суспільство: політичні науки, соціологічні науки: збірник наукових праць / Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. ― Харків, 2020. ― Вип. 1, 

С. 84-94. 

https://www.atlantis/


7. Khyzhniak L. M.The future of social systems in sociological reflection and the concept of J. 

Urry. The future of social systems in sociological reflection and the concept of J. Urry. 2021. № 1. 

С. 145-154 

8. Є.М.Солових, Р. О. Комар, «Кінофестивалі як інструмент«м’якої сили» культурної 

дипломатії у міжнародних відносинах» «м’якої сили» культурної діпломатії у міжнародних 

відносинах» Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: 

Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди. — Харків, 2020. — Вип. 1 (20), Вип. 1 (20).,14 стор. 

9. Алексєєва Т. І. Міжнародні організації: сучасні пріоритети та нові виклики в системі 

міжнародної інформаційної безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 34. 2020. 

С. 9-13. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/34_2020ua/3.pdf 

10. Алексєєва Т. І., Пущаєнко О. С., Ковалевська К. К. «Нове обличчя» міжнародного 

тероризму в період пандемії COVID-19. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 

2021. Вип. 161 (№ 3-4). Ч. 3. Політичні науки. С. 7-12. 

11. Кононенко В. Енциклопедія міжнародного права в 3-х томах – точка опору під час 

«кризи» міжнародного права. Український часопис міжнародного права. 2020. № 3. С. 160-

164. 

12. Kononenko V., Tymchenko L. The legitimacy of acquisition of state territory. Juridical 

Tribune Journal. Vol. 10. 2020. p. 149-161. 

13. Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародно-правовий захист морських просторів 

України в умовах агресії Росії проти України. Юридичний журнал «Право України». 2020. № 

12. С. 22-41. 

14. Кононенко В.П. Издание «Энциклопедия международного права» в трех томах  

(редакционная коллегия под председательством Ю.С. Шемшученко и В.Н. Денисова)  

Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины – (КИЕВ: 

АКАДЕМПЕРИОДИКА, 2014–2019) – как очередная ступень в развитии международного 

права (аналитический обзор т. 1). Московский журнал международного права. № 3. 2020. 130-

144. 

15. Кононенко В. Конвенційна безпека як частина правової безпеки держави (на  прикладі 

Будапештського меморандуму). Український часопис міжнародного права. 2020. № 4. С. 68 -

73. 

16.Кононенко В.П., Новікова Л.В. Вплив регіональних збройних конфліктів на 

міжнародну екологічну безпеку. Альманах міжнародного права. 2020. № 24. С. 214-221. 

17. Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Процесуальна реалізація гарантій безпеки України та 

захисту її інтересів. Юридичний журнал «Право України». 2021. № 1. С. 229- 

245. 

18. Чернишова Л.О. Вплив корпорацій на формування державної зовнішньоекономічної 

політики: порівняльний аналіз. [Електронний ресурс] / Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова // 

Інфраструктура ринку. – 2020. – № 44. С. 10-15 – Режим доступу до ресерсу: http://www.market-

infr.od.ua/uk/44-2020 

19. Гайко, О. С. 2020. “Республіканізм у сучасній політичній теорії”, Вісник ХНУ імені 

В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна 37: 28-33. 

20. Гайко, О. С. 2020 “Демографічні процеси в сучасному світі як чинник міжнародної 

безпеки”, Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Х.: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 38 : 83-88 

21. Баталов О.А. Гібридний варіант переходу України з периферії світ-економіки до 

напівпериферії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 

Питання політології. 2020. Випуск 38. С. 52–56. 

 

2.6. Тези доповідей: 45 

1. Мовчан У. І. The Decentralization Reform in Ukraine: Success or Local Elite 

Capture?Diversity and the Discipline of Political science. 2021 CPSA Annual Conference, June 7-10 

http://www.visnyk-/


URL.: 

https://static.pheedloop.com/media/events/EVEKAXEWRLBJG/files/fwNdJeqV_698743.pdf 

2. Хижняк Л. М., Хижняк О. В. Брехня в комунікативному просторі: виклик перед "новою 

дипломатією" // Європейська дипломатія у ХХІ столітті :матеріали ІІІ Науково-практичного 

круглого столу (м. Харків, 18 грудня 2020 року) /за ред. Доценко О. М., НовіковоїЛ. В., 

Червяцової А. О. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 115–119. 

3.Хижняк Л. М., Хижняк О. В. Міграційна політика Європейського Союзу в контексті 

мегатрендів соціальної мобільності в сучасному світі // Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, 23 квітня 2021 року) / за ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О. Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 382 с. / С. 353–358. (тези). 

4. Підготовка тез та виступ з доповіддю «Європейська дипломатія: нові виклики та 

траєкторії» на науково-практичному круглому столі «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15975. 

5. Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукових тез: 
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1.6 Заходи, організовані кафедрою. 

Відповідно до плану науковою роботи кафедри було проведено у 2020/2021 н.р. наступні 

заходи:  

- міжнародного рівня, IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», 23 квітня 2021 року 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16111; 

- всеукраїнського рівня 1. IIІ Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія 

у ХХ1 столітті»,18.12.2020 (копії надаються);  2. ІІ Всеукраїнска учнівська-студентська 

науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство 

:історія та сучасність», 04.12.2020 (копії надаються). 

 

 

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 2020/2021 н.р. – 31734 годин. 

Навчальне навантаження  - 12300 години. 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15975
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Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило  

600 години. 

  

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

        З метою забезпечення  якості навчального процесу було продовжено оснащення для 

аудиторії 382.  

3.3. Запровадження нових навчальних дисциплін. 

В 2020 році здійснено набір за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої, освітньо-

професійні програми «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» (було зараховано 116 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  2020 році також було здійснено набір на освітньо-професійні програми та «Міжнародна 

інформаційна безпека» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (було зараховано 17 осіб). 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 2021 рік кафедрою було здійснено 

наступні заходи: 

1. створено сайт Student career hub та Телеграм-канал, на яких розміщаються 

найактуальніші вакансії, можливості стажування, інформація щодо майстер-класів від 

провідних українських компаній; 

2. проведено онлайн кар’єрні заходи на платформі Zoom, на яких студенти мали нагоду 

відвідати вебінари із рекрутерами провідних компаній України, були ознайомлені із 

пропозиціями стажування та актуальними вакансіями: 

1) Karazin Career Days 2.0 з 26-30 жовтня 2020 року 

2) KNU Career Days з 23-26 лютого 2021 року 

3. Проведено 9 зустрічей з представниками вітчизняних та іноземних дипломатичних 

установ.  

 

3.5. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету.  

1. Європейська дипломатія у ХХІ столітті : матеріали ІІІ Науково-практичного круглого 

столу (м. Харків, 18 грудня 2020 року) / за ред. Доценко О.М., Новікової Л.В., Червяцової А.О. 

Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021.137 с. 

2. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року) / за ред. 

Доценко О.М., Новікової Л.В., Червяцової А.О. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. 382 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/
http://international-relations-tourism.karazin.ua/


Протягом 2020/2021 н.р. науково-педагогічними представниками кафедри було проведено 

46 відкритих лекцій: по 26 та 20 в кожному півріччі. Заняття були проведені на відповідному 

науково-методичному рівні. 

 

3.8. Ліцензування та акредитація 

 У 2020 році Проведено акредитацію освітньої програми «Міжнародна інформаційна 

безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

 

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. 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. 

 

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 2020/ 2021 навчальному році на освітньо-професійні програми було зараховано на 

навчання на 1 курс 133 особи, з них- 

ОПП «міжнародні відносини» - 66 особи, 

ОПП «міжнародна інформація та міжнародні комунікації» - 50 особи, 

ОПП « міжнародна інформаційна безпека» - 4 осіб, 

ОПП « міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 13 осіб. 

 

 

 

1. Завдання кафедри у наступному році. 

 

 У 2021/2022 навчальному році відповідно до плану роботи кафедри, а також Стратегії 

розвитку Каразінського університету на 2021-2022 роки, планується: 

1. Забезпечити виконання переходу  документообігу кафедри на електронну основу в 

рамках загально університетської системи електронного документообігу; 

2. З метою підвищення рейтингу кафедри продовжувати доповнювати репозитарій 

публікаціями викладачів у міжнародних електронних базах даних: Google Scholar, ORCID ID, 

Research Gate та інших; 

3. Забезпечення сталого розвитку web-сторінки  кафедри на сайті факультету; 



4. Створити не менше 3 дистанційних навчальних курсів, оновлення розроблених, їх 

сертифікація; 

5. Забезпечити навчальні курси, які викладаються співробітниками кафедри, 

електронними методичними матеріалами, посібниками та підручниками; 

6. Продовжувати оздоблювати приміщення 382, яке закріплено за кафедрою; 

7. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та 

співробітників кафедри відповідно до плану; 

8. Проведення моніторингу та забезпечення прозорої системи щодо представлення 

працівників кафедри  до університетських, державних та інших нагород; 

9. Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі кураторів академічних груп; 

10. Проведення  міжнародної наукової конференції: «Стратегічні напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу» у квітні 2022 року; 

12. Проводити перегляд та оновлення освітньо-професійних  програм: «міжнародні 

відносини», «міжнародна інформація та комунікації», « міжнародна інформаційна безпека», 

«міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим та другим 

рівнями вищої освіти  з метою їх актуалізації та відповідності сучасним вимогам; 

13. Підготовка до проведення акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю 

291 «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим 

(бакалаврським) рівнем освіти – ОПП «Міжнародні відносини», ОПП «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації». 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки протокол № 17 від 22 червня 2021 р.  

  

 

Завідувачка кафедри                                                                                     Людмила   НОВІКОВА                                                     



                                                                Звіт 

 

про роботу у 2020/2021 навчальному році 

завідувача кафедри  

міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи  

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

к.е.н., доцента Наталії ДАНЬКО 

 

У 2020/2021 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; 

- продовжено роботу над науковими науковими темами (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., професор Білецька Я.О. 

реєстр. номер 0119u103577. 

 

 

У відповідності до Плану розвитку кафедри міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи на період 2020-2025 р. 

 було проведено наступну роботу: 

Адміністративна робота та інформатизація 



 Продовжено роботу над подальшим формуванням колективу та 

корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, 

етичними й моральними правилами поведінки персоналу та 

студентів університету. 

 Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу факультету за 

категоріями 

 Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- 

педагогічного персоналу факультету 

 

Освітня та навчальна робота 

1.  Проведено акредитацію освітньої програми «Готельно-ресторанна 

справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному 

агентстві із вдосконалення якості вищої освіти та отримано сертифікат на 5 

років 

2.  Формування та впровадження освітніх програм із залученням 

стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з урахуванням 

сучасних потреб ринку праці, а саме: 

 2 - 7 квітня 2021 року проведено методичний-семінар «Сучасні вимоги до 

фахівця сфери гостинності». викладачів кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу та міжнародної електронної комерції з представниками готельного 

бізнесу: з заступником директора готелю «Вікторія» Романом 

Майбородой, керівником служби розміщення готелю “Kharkiv Palace” 

Аліною Кононенко. 

 24 березня 2021 року методичний-семінар кафедри міжнародної 

електронної комерції та готельно-ресторанної справи «Вдосконалення 

навчальних планів  магістрів та бакалаврів за спеціальністю 241«Готельно-

ресторанна справа». Відвідувачі: гаранти програми та викладачі кафедри 

міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, 

заступник директора готелю «Вікторія» Роман Майборода, регіональний 

представник кави “Illy” у м. Харкові та викладач кулінарної академії “Al. 



Cuisine” Богдана Пилипюк, директором готелю «Гостинний двір» Юлія 

Новікова. http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1442-

Zustrich_iz_robotodavcyami 

 Опрацювання напрямків впровадження елементів дуального навчання з 

залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з 

роботодавцем, спільні проекти, курси (для спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» - готель «Харків Палас», готель «Вікторія» та інші, для 

спеціальності «Міжнародна електронна комерція» компанії «Nix Solution», 

«Global Logic» 

 Використання можливостей неформальної освіти, проходження тренінг-

курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх 

технологій на платформах «Coursera», «Prometheus», яке відображено у 

робочих програмах дисциплін. 

 Активно використовується у навчальному процесі платформа Інституту 

післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання університету, 

досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами у 

«Moodle» та «Google Classroom». Практично всі курси кафедри 

забезпечено дистанційними курсами.  

Сертифіковано курс: Більовська О.О. Підприємництво: дистанційний курс 

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=1814  

 

Наукова та методична робота 

Захисти дисертації (присудження наукового ступеня) доктора наук: 

 Решетняк Олена Іванівна,  15 травня 2021 р. , Спеціалізована вчена рада 

Науково-дослідного центру індистріальних проблем розвитку НАН 

Наукова та методична роботаУкраїни Д 64.251.01 Шифр спецради Д 

64.251.01 Голова спецради Д.е.н., професор Хаустова Вікторія Євгеніївна 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1442-Zustrich_iz_robotodavcyami
http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1442-Zustrich_iz_robotodavcyami
http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1442-Zustrich_iz_robotodavcyami
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=1814


 Білецька Яна Олександрівна, 15 травня 2021 р., Спеціалізована вчена рада 

Харківського державного університету харчування та торгівлі  Д64.088.01 

Шифр Спецради Д64.088.01 Голова спецради. Д.т.н., профессор Михайлов 

Валерій Михайлович 

 

Проведено  

1 Всеукраїнська студентська науково-практична конференция «Антикризові 

заходи в гттельно-ресторанному бізнесі та інфроструктурному розвитку України 

в умовах подолання наслідків COVID-19 (дистанційно) 27.05.21 

 

Викладачі кафедри опублікували  

• 13 статей у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються 

системами SCOPUS або Web of Science: 

1. Білецька Я.О., Соколовська О.О., Писаревський Н.І., «Маркетингові дослідження та 

проектування функції якості в процесі виробництва інноваційного продукту оздоровчого 

призначення», Технологічний аудит та резерви виробництва, Vol 2, No 4(53) (2020) 8 с., І 

2. Pusik, L., Pusik, V., Postnova, О., Safronska, I., Chervonyi, V., Mohutova, V., Kaluzhnij, А., 
Preservation of winter garlic depending on the elements of postharvest treatment, Eastern-European Journal 

of Enterprise Technologies, 2020 – 2 (11/104). – P. 24–33., S 

3. Pusik L., Pusik V., Postnova O., Safronska I., Chervonyi V., Mohutova V., Kaluzhnij A., Research 
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assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments E3S Web 

Conf. 166 (2020) 13022 

14.    Babenko, V.O., Yatsenko, R.M., Migunov, P.D., Salem, A.-B.M. MarkHub Cloud Online Editor 

as a modern web-based book creation tool CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2643, pp. 174–184. 

15.    Kuznetsov, A., Smirnov, O., Gorbacheva, L., Babenko, V. Hiding data in images using a pseudo-

random sequence CEUR Workshop Proceedings, 2608, pp. 646-660. 

16.   Hobyr, I., Babenko, V., Kafka, S., Bui, Yu., Savko, O., Shmeltser, E Use of simulation modeling 

for predicting optimization of repair works at oil and gas production enterprises. CEUR Workshop 

Proceedings, vol. 2713, pp. 107-124, 

17.   Guryanova, L., Yatsenko, R., Dubrovina, N., Babenko, V. Machine learning methods and 

models, predictive analytics and applications. CEUR Workshop Proceedings 2649, pp. 1-5. 

18.  Mokhnenko, A., Babenko, V., Naumov, O., Perevozova, I., Fedorchuk, O Mathematical-logistic 

model of integrated production structure of food production CEUR Workshop Proceedings2732, pp. 

446-454. 

19.      Kuznetsov, A., Kiian, A., Babenko, V., Perevozova, I., Chepurko, I., and Smirnov, O. New 

Approach to the Implementation of Post-Quantum Digital Signature scheme2020 IEEE 11th 

International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, 

Ukraine, 2020, pp. 166-171 

20.    ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЕКСПОРТІ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Економічні інноваційно-інвестиційні процеси в умовах змін 

ринкового середовища Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  Львів, 24 

жовтня 2020 р. С. 19-23 

21.    Решетняк О. І. СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ Наукові економічні дослідження: актуальні 

питання та інноваційні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Дніпро, 24 жовтня 2020 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 38-41 

22.  Решетняк О. І. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ГАЛУЗІ В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН 

СВІТУ ТА УКРАЇНИ Наукові підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу країни: 

збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції(м. 

Одеса, 17 жовтня 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 

2020. С.14-17 

23.    Терешкін О.Г. Сучасні технології Е-learning ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

«Синергетична концепція розвитку студентоцентрованого навчання – 
забезпечення якості вищої освіти» : матеріали 25 вересня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко 

[та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. С. 105-107. 

24.    В.М. Червоний, Д.В. Дмитревський, Д.В. Горєлков Отримання технічних 

компетентностей фахівцями готельно-ресторанної справи 

з використанням дистанційних методів навчання Синергетична концепція розвитку 

студентоцентрованого навчання – забезпечення якості вищої освіти : Друга Міжнар. наук.-

метод. конф., 25 вересня 2020 р. : [тези] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. Х. : ХДУХТ. – С. 334-

335 

24.    Дейниченко Г. В., Горєлков Д. В., Червоний В. М., Дмитревський Д. В. Практичне 

використання он-лайн сервісів при викладанні дисципліни «інтелектуальна власність» 

Бібліотека у призмі веб-технологій: традиційні та модерні Б19 послуги й очікування 

користувача : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 26–30 жовтня 2020 

року : [матеріали] / редкол. : О. І. Черевко [та ін]. Х. : ХДУХТ. – С. 60-63 



25.    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 

Economic Systems2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of 

Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kyiv, Ukraine, 2019324-328 S 

26.     A. Kuznetsov, K. Shekhanin, A. Kolhatin, D. Kovalchuk, V. Babenko and I. Perevozova 

Performance of Hash Algorithms on GPUs for Use in Blockchain2019 IEEE International Conference 

on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2019. doi: 

10.1109/ATIT49449.2019.90304421 66-170 

27.     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 

 

• Отримано патент патент України № 144555 «Спосіб одержання борошна з 

сої», зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 

12.10.2020 

• Опубліковано монографію:  

Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. 

Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с. 

 

Сприяння науковій роботі студентів 

• І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

із природничих, технічних і гуманітарних наук у поточному навчальному 

році, проведеному за наказом МОН  України, міжнародних конкурсах  

студентських наукових робіт (зазначити прізвища, ініціали переможців та 

наукових керівників-співробітників кафедри) 

• Диплом 1 ступеня Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», Гонтар А., керівник д.е.н., 

професор, професор кафедри Жихор О.Б. 

•  Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», Гонтар А., 

Ізмайлов О., керівник д.е.н., професор, професор кафедри Жихор О.Б. 

 



Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та 

випускників 

• Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», Ізмайлов О., керівник 

д.е.н., професор, професор кафедри Жихор О.Б. 

• 1. участь у виконанні освітньої програми, що реалізується у поточному 

навчальному році  із залученням  роботодавців/професійних організацій 

(участь роботодавця/професійної організації засвідчується відповідним 

сертифікатом); 

• Данько Н.,  завідувач кафедри, к.е.н., доцент, Член Української 

ресторанної асоціації. 

• проведення презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів  

роботодавцями ( професійними організаціями) у поточному навчальному 

році (надати посилання на сайт кафедри (факультету, інституту), де 

розміщена інформація про даний захід 

• 14. 04.2021 року відбувся майстер-клас  для здобувачів 2-3 курсів освітньої 

програми «Готельно-ресторанна справа» з заступником директора готелю 

«Вікторія» Романом Майбородою для ознайомлення з можливостями 

практики та стажування, перспективами працевлаштування. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1452-

Onlayn_zustrich_Suchasni_vimogi_do_fahivcya_sferi_gostinnosti  

 

Робота зі студентами у рамках проекту «Art of Hospitality» 

• 12. 05. 2021 року відбувся майстер-клас  для студентів спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» із засновницею та власником школи 

ресторанного бізнесу “Mr. BAR School, членом правління Асоціації 

сомельє України, членом Асоціації сомельє Латвії і Росії, членом 

Всеукраїнської асоціації барменів, тренінг-менеджером із сервісу при 

президенті Узбекистану Наталією Вілінською. Тема майстер-класу — 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1452-Onlayn_zustrich_Suchasni_vimogi_do_fahivcya_sferi_gostinnosti
http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1452-Onlayn_zustrich_Suchasni_vimogi_do_fahivcya_sferi_gostinnosti


«Тенденції барної індустрії у 2021 році. Що п’ють в барах?». (дистанційно) 

http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/1481Onlayn_zustrich_Natalieyu_Vilinskoyu  

• 11.10. 2020 р. зустріч  з підприємцями-рестораторами Олексієм Латкіним 

(Олексій Латкін - шеф-кухар, власник кулінарної школи "Al. Cuisine", 

президент Української Ассоціації Шеф-Кухарів, суддя Ресторанної премії 

"Сіль" ) та Вадимом Костенко (Вадим Костенко -  шеф-кухар, власник 

ресторану "Ljza Strekoza Wine bar", власник ресторану "Перший 

паназіатський","БарДим" 

https://www.instagram.com/p/CGNSM3rF6o9/?utm_medium=copy_link 

• 24.06.2021 р. Студенти 3 курсу, що навчаються на освітній програмі 

"Готельно-ресторанна справа" проходять стажування у навчальному 

центрі Богдана Пилипюк, регіонального представника "Кава Illy", 

розглядаються питання проєктування та техніко-економічне 

обґрунтування відкриття закладу ресторанного господарства у сучасних 

умовах 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057520177114&show_switched

_toast=true 

Отримано 5 винагород та подяк: 

1 - Білецька Я.О. ХНУ імені В.Н.Каразіна  Грамота ХНУ імені В.Н.Каразіна за  

вагомий внесок  у розвиток освіти і науки зразкове виконання службових 

обов’язків та з нагоди Дня науки в Уркаїні, від 11.05.2021. 

2 - Білецька Я.О., Данько Н.І. Управління освіти адміністрація київського району 

харківської області міської ради  Грамота Управління освіти адміністрація 

київського району харківської області міської ради за консультування учня 9-А 

класу Харківського педагогічного ліцею №4 під час Всеукраїнського конкурсу–

захисту науково-дослідних робіт учнів членів Малої академії наук України. 

Секція: «Мікроекономіка та макроекономіка», який посів перше місце у 

районному етапі конкурсу. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1481Onlayn_zustrich_Natalieyu_Vilinskoyu
http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1481Onlayn_zustrich_Natalieyu_Vilinskoyu
https://www.instagram.com/p/CGNSM3rF6o9/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057520177114&show_switched_toast=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057520177114&show_switched_toast=true


3 - Жихор О.Б. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця  Подяка за підготовку студента до участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-

економічною безпекою»,  

4 - Жихор О.Б. Київський національний торговельно-економічний університет. 

Грамота  за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці 

переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у 2019/2020 н.р.   

5 - Жихор О.Б. Одеська національна академія харчових технологій. Диплом  за 

керівництво студентом, який зайняв 1 місце у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 20-

21.05.2021 р.    

Міжнародне співробітництво 

На кафедрі реалізується проєкт «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: погляди 

на історію, сучасний розвиток та потенціал у майбутньому» ,21089,60 евро, 

куратор доц. Миколенко О.П., угода № 2019 - 1817 / 001 - 001 проект № 611665-

EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE від 09 жовтня 2019 р.  

 

Завідувач кафедри 

міжнародної електронної комерції 

та готельно-ресторанної справи    Наталя ДАНЬКО 

 

 

Декан факультету  

міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу     Валерій РЄЗНІКОВ 


	У відповідності до Плану розвитку кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи на період 2020-2025 р.
	було проведено наступну роботу:
	Адміністративна робота та інформатизація
	 Продовжено роботу над подальшим формуванням колективу та корпоративного середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними й моральними правилами поведінки персоналу та студентів університету.
	 Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу факультету за категоріями
	 Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науково- педагогічного персоналу факультету
	Освітня та навчальна робота
	1.  Проведено акредитацію освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному агентстві із вдосконалення якості вищої освіти та отримано сертифікат на 5 років
	2.  Формування та впровадження освітніх програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з урахуванням сучасних потреб ринку праці, а саме:
	 2 - 7 квітня 2021 року проведено методичний-семінар «Сучасні вимоги до фахівця сфери гостинності». викладачів кафедри готельно-ресторанного бізнесу та міжнародної електронної комерції з представниками готельного бізнесу: з заступником директора готе...
	 24 березня 2021 року методичний-семінар кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи «Вдосконалення навчальних планів  магістрів та бакалаврів за спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа». Відвідувачі: гаранти програми...
	 Опрацювання напрямків впровадження елементів дуального навчання з залученням роботодавців. Укладання договорів про співпрацю з роботодавцем, спільні проекти, курси (для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» - готель «Харків Палас», готель «Вікт...
	 Використання можливостей неформальної освіти, проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на платформах «Coursera», «Prometheus», яке відображено у робочих програмах дисциплін.
	 Активно використовується у навчальному процесі платформа Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання університету, досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри дистанційними курсами у «Moodle» та «Google Classroom». Практично...
	Сертифіковано курс: Більовська О.О. Підприємництво: дистанційний курс Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Режим доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=1814
	Наукова та методична робота
	Захисти дисертації (присудження наукового ступеня) доктора наук:
	 Решетняк Олена Іванівна,  15 травня 2021 р. , Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного центру індистріальних проблем розвитку НАН Наукова та методична роботаУкраїни Д 64.251.01 Шифр спецради Д 64.251.01 Голова спецради Д.е.н., професор Хаустова ...
	 Білецька Яна Олександрівна, 15 травня 2021 р., Спеціалізована вчена рада Харківського державного університету харчування та торгівлі  Д64.088.01 Шифр Спецради Д64.088.01 Голова спецради. Д.т.н., профессор Михайлов Валерій Михайлович
	Проведено
	1 Всеукраїнська студентська науково-практична конференция «Антикризові заходи в гттельно-ресторанному бізнесі та інфроструктурному розвитку України в умовах подолання наслідків COVID-19 (дистанційно) 27.05.21
	Викладачі кафедри опублікували
	• 13 статей у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science:
	• 6 розділів в монографії
	• 26 статей у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових праць):
	• 2 статті спільно зі студентами
	• 27 тез, матеріалів конференцій
	1. Горєлков Д.В., Мироненко В.С., Остахов М.П. Теоретичні передумови вдосконалення процесу обробки шлунку яловичого Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науко...
	• Отримано патент патент України № 144555 «Спосіб одержання борошна з сої», зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 12.10.2020
	• Опубліковано монографію:
	Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с.
	Сприяння науковій роботі студентів
	• І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук у поточному навчальному році, проведеному за наказом МОН  України, міжнародних конкурсах  студентських наукових робіт (зазначити ...
	• Диплом 1 ступеня Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», Гонтар А., керівник д.е.н., професор, професор кафедри Жихор О.Б.
	•  Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», Гонтар А., Ізмайлов О., керівник д.е.н., професор, професор кафедри Жихор О.Б.
	Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників
	• Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», Ізмайлов О., керівник д.е.н., професор, професор кафедри Жихор О.Б.
	• 1. участь у виконанні освітньої програми, що реалізується у поточному навчальному році  із залученням  роботодавців/професійних організацій (участь роботодавця/професійної організації засвідчується відповідним сертифікатом);
	• Данько Н.,  завідувач кафедри, к.е.н., доцент, Член Української ресторанної асоціації.
	• проведення презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів  роботодавцями ( професійними організаціями) у поточному навчальному році (надати посилання на сайт кафедри (факультету, інституту), де розміщена інформація про даний захід
	• 14. 04.2021 року відбувся майстер-клас  для здобувачів 2-3 курсів освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» з заступником директора готелю «Вікторія» Романом Майбородою для ознайомлення з можливостями практики та стажування, перспективами прац...
	http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1452-Onlayn_zustrich_Suchasni_vimogi_do_fahivcya_sferi_gostinnosti
	Робота зі студентами у рамках проекту «Art of Hospitality»
	• 12. 05. 2021 року відбувся майстер-клас  для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» із засновницею та власником школи ресторанного бізнесу “Mr. BAR School, членом правління Асоціації сомельє України, членом Асоціації сомельє Латвії...
	• 11.10. 2020 р. зустріч  з підприємцями-рестораторами Олексієм Латкіним (Олексій Латкін - шеф-кухар, власник кулінарної школи "Al. Cuisine", президент Української Ассоціації Шеф-Кухарів, суддя Ресторанної премії "Сіль" ) та Вадимом Костенко (Вадим Ко...
	https://www.instagram.com/p/CGNSM3rF6o9/?utm_medium=copy_link
	• 24.06.2021 р. Студенти 3 курсу, що навчаються на освітній програмі "Готельно-ресторанна справа" проходять стажування у навчальному центрі Богдана Пилипюк, регіонального представника "Кава Illy", розглядаються питання проєктування та техніко-економіч...
	https://www.facebook.com/profile.php?id=100057520177114&show_switched_toast=true
	Отримано 5 винагород та подяк:
	1 - Білецька Я.О. ХНУ імені В.Н.Каразіна  Грамота ХНУ імені В.Н.Каразіна за
	вагомий внесок  у розвиток освіти і науки зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня науки в Уркаїні, від 11.05.2021.
	2 - Білецька Я.О., Данько Н.І. Управління освіти адміністрація київського району харківської області міської ради  Грамота Управління освіти адміністрація київського району харківської області міської ради за консультування учня 9-А класу Харківського...
	3 - Жихор О.Б. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця  Подяка за підготовку студента до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою»,
	4 - Жихор О.Б. Київський національний торговельно-економічний університет. Грамота  за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управлінн...
	5 - Жихор О.Б. Одеська національна академія харчових технологій. Диплом  за керівництво студентом, який зайняв 1 місце у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 20-21.05.2021 р.
	Міжнародне співробітництво
	На кафедрі реалізується проєкт «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: погляди на історію, сучасний розвиток та потенціал у майбутньому» ,21089,60 евро, куратор доц. Миколенко О.П., угода № 2019 - 1817 / 001 - 001 проект № 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO...

