
Підсумки навчальної, наукової та виховної роботи у 2019/2020 навч. році факультету МЕВ та ТБ

Показник кафедра МЕВ імені Артура Голікова кафедра ТБ та Країнозн. кафедра МВ, МІтаБ Кафедра МЕК та ГРС кафедра МБ та ЕТ ВСЬОГО

1
Навчальне навантаження за 
2019/2020 навч. рік (годин)

13798 16456 10083 6953 7557 54847

2
Лекційне навантаження за 
2019/2020 навч. рік (годин)

1430 2600 1918 1296 2096 9340

3

Нагороди і премії протягом 
2019/2020 навч. року 
(кількість, назва)

10 (1-проф.Матюшенко І. Ю. 
Відзнака НАН України за особисті 
досягнення, Постанова Президії 
НАН України від 15.01.2020р., 
Посвідчення № 970; 2- проф. 
Матюшенко І.Ю. Грамота ХНУ 
імені В.Н.Каразіна за багаторічну 
плідну працю, високий 
професіоналізм, підготовку 
висококваліфікованих фахівців та з 
нагоди 215-ої річниці відкриття 
університету від 29 січня 2020 р. 3- 
Матюшенко І.Ю. співавтор 
монографії Green IT Engineering: 
Social, Business and Industrial 
Applications XX виставка конкурс 
навчальної та наукової літератури 
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2019 4- проф. Матюшенко І.Ю., 
Диплом ІІІ ступеню за навчальний 
посібник Матюшенко І.Ю., 
Родченко В.Б., Борисенко М.Б. 
Технології суспільного розвитку: 
навч. посібн. (у 2 частинах). 
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2019., Частина І. 446 с., Частина IІ. 
596 с. 5 - Авторський колектив під 
керівництвом Казакова Н.А., 
Довгаль О.А., Диплом за 
монографію «Глобалізація та 
регіоналізація як вектори розвитку 
міжнародних економічних 
відносин»XX виставка конкурс 
навчальної та наукової літератури 
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2019; 6 - Перемога у конкурсі на 
краще НМЗ напрям- «Розвиток 
методик і технологій 
дистанційного (електронного) 
навчання» 1 місце); 7 -  завідувач 
кафедри Казакова Н.А. Грамота 
ХНУ імені В.Н.Каразіна за 
особистий внесок у розвиток освіти 
і науки, підготовку і виховання 
високоосвічених фахівців протягом 
багатьох років відданої роботи в 
Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна та 
у звязку з 50-річчям з дня 
народження, 2020; 8 - завідувач 
кафедри Казакова Н.А. Грамота 
Верховної Ради України за заслуги 
перед Українським народом № 
354-к від 14.06.2019; 9 - завідувач 
кафедри Казакова Н.А. Почесна 
грамота Харківської міської ради 
за багаторічну сумлінну та плідну 
працю, високий професіоналізм, 
вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток міста 
Харкова та з нагоди ювілею №3215 
від 26 лютого 2020. 10. доцент 
Чичина О.А куратор групи УО-31, 
грамота перемога у конкурсі на 
кращу студентську групу ХНУ 
імені Каразіна 

10

4

Видання навчальної 
літератури (кількість), в т.ч.: 

10 5 10 0 5 30

4.1 підручник 1 2 3
4.2

навчальний посібник з грифом 
МОН України

1 1

4.3 навчальний посібник 1 5 6
4.4

навчально-методичний 
посібник

8 2 3 5 18



5

Електронний навчальний курс, 
що отримав сертифікат Центру 
електронного навчання

7 1.Дистанційний курс 
«Міжнародні відносини та 
світова політика» 
(реєстраційний № 141/2019 від 
26.02.2019)– Непрядкіна Н.В.; 2. 
Дистанційний курс "Міжнародні 
валютні та фондові ринки» – 
Непрядкіна Н.В.
 3.Дистанційний курс «Стратегія 
регіонального розвитку: євро-
пейський контекст» 
(реєстраційний № 145/2019 від 
26.02.2019)– Черномаз П.О.
 4.Дистанційний курс «Актуальні 
проблеми світового господарст-
ва та міжнародних економічних 
відносин » (реєстраційний № 
183/2019 від 30.10.2019)– 
Черномаз П.О.
 5.Дистанційний курс 
«Геоекономічна стратегія 
України» (реєст-раційний № 
177/2019 від 30.10.2019)– 
Григорова-Беренда Л.І.
  6.Дистанційний курс «Етика 
міжнародного бізнесу» (реєстра-
ційний № 0207-240 від 
18.11.2019)– Чичина О.А.                                                          
7. Дистанційний курс «Валютні 
операції» (сертифікат № 
195/2020 від 18.12.2019) – Шуба 
М.В.

2 9

6 Публікація монографій 3 3
7

Публікація наукових статей, з 
них: 

82 82 70 70 38 342

7.1

статті у журналах, що мають 
імпакт-фактор та/або 
реферуються системами 
SCOPUS або Web of Science

8 15 4 26 5 58

7.2 розділ, стаття в монографії 1 7 5 3 1 17
7.3 статті у фахових виданнях 42 44 8 15 6 115
7.4 статті спільно зі студентами 5 5 2 1 13
7.5 тези, матеріали конференцій 26 11 51 25 26 139



8

Організація кафедрою в 
2019/2020 навч. році 
міжнародних і 
загальноукраїнських наукових, 
науково-практичних та 
методичних конференцій, 
семінарів, виставок, олімпіад

1  (ХV науково-практична 
конференція молодих вчених 
«Актуальні проблеми 
світового господарства і 
міжнародних економічних 
відносин» 03 квітня 2020 
року).

3 (науково-практичний 
круглий стіл «Туризм і 
робота: краще 
майбутнє» (25.09 .2019 
р.); всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Питання 
сходознавства в 
Україні» (28.03.2019 р.); 
науково-практичний 
круглий стіл молодих 
вчених «Зовнішня 
політика і дипломатія 
держави в умовах 
трансфо-рмації 
міжнародних відносин 
(6 грудня 2019 року).

3 (науково-практичний круглий стіл 
"Європейська дипломатія в ХХ! ст" 
10 грудня 2019,  Міжнародна 
науково-практична конференція 
"Актуальні проблеми міжнародних 
відносин та міжнародного права" 
(робоча назва) 14 лютого 2020,  
Міжнародно-науково практична 
конференція "Стратегічні напрями 
зовнішньої політики ЄС" 16 квітня 
2020)

 1 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
студентів «Стан та 
перспективи розвитку 
міжнародної електронної 
комерції та готельно-
ресторанної справи» 
25.05.2020

1 ( III Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція "Сучасні 
перетворення 
міжнародного бізнесу", 
15 квітня 2020)

9

9

Конференції, в яких 
співробітники кафедри брали 
участь (к-ть)

58 11 51 10 130

10

Організація методичних та 
науково-методичних семінарів 
(кількість, назва)

3 науково методичних семінарів 
кафедри: (27.08.2019р. 
Мірошниченко Т. М. «Розвиток 
економічного співробітництва 
країн ШОС в контексті святових 
інтеграційних процесів»; 
27.08.2019р. Доля Р.М.«Фінансові 
інструменти сприяння діяльності 
міжнародного бізнесу в умовах 
глобалізації»; 18.09.2019р. 
Музиченко М В. «Диверсифікація 
ринку природного газу ЄС в 
контексті забезпечення 
енергетичної безпеки»; 17.06.20р. 
Гамарлі Раміга Рауф огли 
«Фактори інноваційного розвитку 
КНР в умовах глобалізації») 

2
1. Науковий семінар 20 
лютого 2020 За підсумками 
виконання теми 
0117U004876 «Інституційні 
перетворення в умовах 
сучасного розвитку світової 
економіки» на кафедрі 
проведено науковий 
семінар проф. Архієреєв С.
І., доц. Дерід І.О. 
1. Методичний семінар для 
викладачів кафедри 
міжнародного бізнесу та 
економічної теорії 
«Удосконалення ОПП 
«Міжнародні фінанси» 
шляхом розробки ОПП на 
основі адаптації 
аналогічних зарубіжних 
програм». Доповіді 
готували: Шкодіна І.В., 
Дерід І.О., Кондратенко Н.
Д., Архієреєв С.І., 
Лєгостаєва О.О. 15 
листопада 2019 року.

10 (в т.ч. 5 
кафедраль
них 5 від 
НМК 
загально-
факультет
ських)



11

Організація та проведення 
майстер-класів (кількість, 
назва)

2 (інтерактивний захід з 
питань підвищення 
ефективності 
працевлаштування 
випусників "Міжнародна 
кар'єра: де почати 
(24.10.2019); інтерактивний 
захід з питань підвищення 
ефективності 
працевлаштування 
випускників "Як продати 
себе роботодавцю"
(12.11.2019 р.).

2

12
Проведення відритих занять 
(кількість)

31 29 40 28 23 151

13

Захист кандидатської 
дисертації співробітником, 
аспірантом, здобувачем 
кафедри (к-ть)

7 (Шолом А.С., Бондаренко М.І. , 
Бунін С. В., Савін Р.С., Фоміна Є.
В., Гапонова Є.О., Доля Р.М.)

2 (Мірошниченко Т.
М., Панова І.О.)

9

14
Захист докторської дисертації 
співробітником кафедри (к-ть)

-

15

Сприяння науковій роботі 
студентів: І, ІІ, ІІІ премії на 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і 
гуманітарних наук у 2019/2020 
навч. році, проведеному за 
наказом МОН України 

1 Студентка 4 курсу факультету 
МЕВ та ТБ Редько Наталія 
Сергіївна нагорождена Диплом ІІ 
ступеня у II турі Всеукраїнського 
конкурсу

1

16
Виконання кафедрою НДР,  з 
них:

2 1 2 1 1 7

16.1

фундаментальна або 
прикладна базова НДР

«0120U100907, «Імперативи 
розвитку міжнародних 
економічних відносин в умовах 
глобальних викликів», керівник-
проф. Довгаль О.А., (без 
фінансування)

«0116U000918 
«Міжнародний туризм як 
чинник європейської 
інтеграції країн Південно-
Східної Європи й України: 
економічний та 
геополітичний аспекти» 
(керівник: доц. 
Парфіненко А.Ю.), без 
фінансування

0117U004876 
«Інституційні 
перетворення в 
умовах сучасного 
розвитку світової 
економіки» екрівник  
проф. Архієреєв С.
І., відповідальний 
виконавець доц. 
Дерід І.О.

3



16.2

за грантом, замовленням, 
договором із фінансуванням

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).

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

«Інфраструктура, яка об’
єднала Європу: погляди на 
історію, сучасний розвиток та 
потенціал у майбутньому» ,
21089,60 евро, доц. Миколенко 
О.П.угода № 2019 - 1817 / 001 - 
001 проект № 611665-EPP-1-
2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 
від 09 жовтня 2019 р.

4

17

Організація та проведення 
виховних заходів (кількість та 
назва) 

6 (відвідування гуртожитку 
кураторами груп, проведення 
кураторських годин, екскурсія до 
археологічного музею (1 курс), дві 
екскурсії до  Бізнес Сервіс Центру 
«ABInBev EFES» (студенти 1курс, 
логісти), Навчальний центр 
«ЛандауЦентр» Харківського 
національного університету імені 
В. Н. Каразіна (студенти 6 курс)

6 (відвідування 
гуртожитку кураторами 
груп, проведення 
кураторських годин, 
екскурсія до 
археологічного музею 
(1 курс), екскурсія до 
художнього музею (1 
курс), посвята студентів 
кафедри у студенти-
туристи, проведення 
Дня випускника 
кафедри)

6 (проведення кураторських 
 годин
відвідування гуртожитків кураторами
 груп, залучення студентів
 до дня відкритих двірей, 
походи зі студентами до театру, 
залучення студентів до святкування
 Дня Європи, посвята у студенти)

 6     (30.11.19 відвідали чайну 
фабрику AHMAD TEA London;
відвідування гуртожитку 
кураторами груп, проведення 
кураторських годин; посвята 
студентів 1 та 2 курсів ОП ГРС 
в готел'єри та ресторатори; 
відвідування ХАТОБ та 
кінотеатрів)

6 (проведення 
кураторських годин, 
відвідування  
студентських 
гуртожитків, 
відвідування занять зав.
кафедрою та кураторами  
з метою контролю за 
якістю підготовки 
студентів, залучення 
студентів до проведення 
днів відкритих дверей, 
походи зі студентами до 
музеїв, знайомство 
студентів-
першокурсників із 
кафедрою.)

30

18
Ліцензування  (відкриття) 
нової спеціальності/ освітньої 
програми

-
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Акредитація (успішна) 
напряму підготовки/ 
спеціальності / освітньої 
програми

2 ОП  (спеціальність 
"Туризм", ОП "Туризм", 
магістр; спеціальність 
291"МВ, СК та РС", ОП 
"МВ та  РС: європеїстика" 
, магістр) 1 ОП умовна 
(спеціальність 291"МВ, 
СК та РС", ОП "МВ та  
РС: сходознавство" , 
магістр)

2 ОП умовна (спеціальність 291"
МВ, СК та РС", ОП "МІБ", "МК" , 
магістр)

5

20
Випуск фахівців 2020 р.  (з них 
диплом з відзнакою):

100 (12) 131 (7) 45 (8) 22(1) 21 (1) 319 (29)

20.1 бакалавр 47 (5) 83(4) 31 (3) 22(1) 14 (1) 197 (14)
20.2 магістр 53 (7) 48 (3) 14 (5) 7 122 (15)

21

Заходи, що сприяють 
працевлаштуванню 
випускників (кількість, 
перелічити)

5 1) лекція заступника начальника 
відділу із боротьби з контрабандою 
Харківської митниці ДФС України 
Сергія Михайловича Гриценка 
(24.09.2019 р); 2) лекція доцента 
факультету МЕВ та ТБ Валерія 
Володимировича Рєзнікова про 
дипломатичну службу ООН 
(19.09.2019) р; 3) студенти 4 курсу 
спеціальності «МЕВ» відвідали 
митний пост «Харків-Аеропорт» 
Харківської митниці Державної 
фіскальної служби України 
(11.11.2019 р.); 4) зустріч із 
завідувачем Сектору з питань 
впровадження Доктрини 
інформаційної безпеки 
Міністерства інформаційної 
політики України, випускником 
нашого університету О. О. 
Макобрієм.(жовтень 2019 р 
студенти 3 курсу спеціальності 
«МЕВ»; 5) тренінг від 
представників міжнародної 
консультаційної та аудиторської 
компанії “Ernst & Young Global 
Limited” (EY) Марина Демиденко 
та Марія Герасимова. 11.02.2020 р.)

2 (інтерактивний захід з 
питань підвищення 
ефективності 
працевлаштування 
випусників "Міжнародна 
кар'єра: де почати 
(24.10.2019); інтерактивний 
захід з питань підвищення 
ефективності 
працевлаштування 
випускників "Як продати 
себе роботодавцю"
(12.11.2019 р.).

5 (  «Старт кар҆єри» http:
//international-relations-tourism.
karazin.ua/news/815-Start_kariery,
 Виїзне заняття «Функції та принципи 
діяльності сучасної прес-служби», 
Виїзне заняття «Специфіка роботи 
та обов’язки співробітників прес-
служби» , Організація зустрічі 
студентів з начальником відділу 
міжнародного поліцейського 
співробітництва ГУНП в Харківській 
області Василем Анатолійовичем 
Гайчуком,Організація зустрічі 
студентів першого курсу ОПП 
«Міжнародні відносини» з науковим 
співробітником Фонду Конрада 
Аденауера в Україні Василем 
Михайлишиним.)

5 (Екскурсії на таких 
підприємствах: відділення 
Credit Agricole Bank буд. 
50/52, вулиця Пушкінська;  
"Ahmad Tea", вулиця 
Роганська, 165; Сільпо 
Французский бульвар,
вулиця Академіка Павлова, 
44 б.; AB InBev Efes, вулиця 
Роганська, 161. Участь у  
"Ярмарок вакансій".)
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