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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 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1.Робота з кадрами
1.1. Склад кафедри:
Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 36 чол.
Загальна кількість наукових працівників – 36 чол.
Кількість докторів наук, професорів – 5 чол. (3,5 ставки)
–
–
–
–
–

Довгаль О.А. (1,0)
Гончаренко В.В. (0,5)
Матюшенко І.Ю. (1,0)
Сідоров В.І. (0,25)
Голіков А.П. (0,75)

Кількість кандидатів наук, доцентів – 14 чол. (11,1 ставок)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Казакова Н.А. (1,0; 0,5)
Гончаренко Н.І. (1,0)
Григорова –Беренда Л.І. (1,5)
Непрядкіна Н.В. (1,0)
Ханова О.В. (1,5)
Алексєєва Т.І. (0,1)
Гасім Салах (0,5)
Рєзніков В.В. (0,5)
Черномаз П.О. (0, 5)
Шуба М.В. (1,0)
Поліванцев А.С. (0,25)
Беренда С.В. (0,5)
Чичина О.А.(0, 5)
Зайцева А.С. (0,75)

Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 5 чол. (3,0 ставки)
- Макарчук К.О. (1,0)
- Фірсанова В.О. (0,25)
- Марченко І.С. (1,0)
- Громика Р.П. (0, 5)
- Сідоров М.В. (0,25)

Кількість кандидатів наук, викладачей – 1 чол. (0,25 ставки)
-

Ревякін Г.В. (0,25)

Кількість старших викладачей без наукового ступеня – 3 чол. (3,0 ставки)
 Дмітрієв В.М. (1,0)
 Касьян С.А. (1,0)
 Коваленко Р.С. (1,0)
Кількість викладачів без наукового ступеня – 4 чол. (2,25 ставки)
- Азаренкова О.В. (0,25)
- Шолом А.С. (1,25)
- Сердюк Г.В. (0,5)
- Панкова Ю.М. (0,25)

Асистентів кафедри –4 чол. (0,9 ставки)
- Таран А.Ю. (0,25)
- Бондаренко М.І.(0,15)
- Скляренко Я.П. (0,25)
- Бунін С.В. (0,25)
Кількість аспірантів – 8 осіб
1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами:
Захист кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами кафедри у
2018/2019 н. р. – 5:
1. Ревякін Георгій Володимирович 30 червня 2018 року на засіданні спеціaлізoвaнoї
вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
2. Таран Антон Юрійович 30 листопада 2018 року на засіданні спеціaлізoвaнoї
вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
3. Коваленко Роман Сергійович 28 лютого 2019 року на засіданні спеціaлізoвaнoї
вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
4. Скляренко Ярослава Петрівна 28 лютого 2019 року на засіданні спеціaлізoвaнoї
вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
5. Панкова Юлія Миколаївна 18 травня 2019 року на засіданні спеціaлізoвaнoї
вченoї paди К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажування:
У 2018/2019 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 4 науково-педагогічні
працівника кафедри.
- наукове стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського доцента
Шуби М.В. та Макарчук К.О. (з 05.11.2018 року по 17.11.2018 року)
- курси для науково-педагогічних працівників Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному
закладі»: ст..викл. Макарчук К.О., викл. Сердюк Г.В.
- Англомовний курс лекцій професора Ян-Урбана Сандала (Норвегія) на тему
«Соціальне підприємництво», викладача Панкової Ю.М. (з 15.04.2019р. по 25.04.2019р.)
- Короткострокове підвищення кваліфікації на базі Центру електроного навчання
ХНУ імені В.Н. Каразіна в межах реалізації програми «Сучасні методи навчання» (з
11.18р. по 05.19 р.) Рішення Науково-методичної ради ХНУ імені В.Н.Каразіна сертифікат
від 29.05.2019 р. доц. Григорова-Беренда Л.І., ст.викл Касьян С.А.

2. Результати наукової діяльності кафедри
2.1. Монографії видані у 2018/2019 н.р. викладачами кафедри міжнародних
економічних відносин:
Монографії -1
Монографії
1
Каф.
Колективна
Глобалізація та
Х. : ХНУ імені
МЕВ
монографія за
регіоналізація як
В. Н. Каразіна, 2018. –
ред.. Довгаль
вектори розвитку
472 с.
О.А., Казакової
міжнародних
Н.А.
економічних
відносин

2.2. Розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у
провідних видавництвах наукової літератури – 6:
1

Каф.
МЕВ

Shostak I.,
Matyushenko I.,
Romanenkov Yu.,
Danova M.,
Kuznetsova Yu.

2

Каф.
МЕВ

Dovgal O.,
Miroshnychenko
T.M.

3

Каф.
МЕВ

Dovgal O.,
Panova I.

Каф.
МЕВ

Матюшенко
І.Ю.

Каф.
МЕВ

Матюшенко
І.Ю.

Computer support for
decision-making on
defining the strategy
of green it
development at the
state level // Green
IT Engineering:
Social, Business and
Industrial
Applications / V.
Kharchenko, Yu.
Kondratenko, J.
Kacprzyk (Eds.).
Specific features,
results and prospects
of integration
activities of the SCO
as a regional
organization

Berlin, Heidelberg:
SpringerInternationalPub
lishing, 2019. P.553-559.
URL:https://www.spring
er.com/gp/book/9783030
002527
Book:
https://doi.org/10.1007/9
78-3-030-00253-4
Chapter:https://link.sprin
ger.com/chapter/10.1007/
978-3-030-00253-4_23
Theoretical and practical
aspects of the
development of modern
science: the experience
of countries of Europe
and prospects for
Ukraine: monograph /
edited by authors. 1st ed.
Riga, Latvia :
“BaltijaPublishing”,
2019.
The Potential of Modern
Science: collective
monograph. Vol. 2.
London: Sciemcee
Publishing, 2019
Харків: ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, 2018.

International trade
liberalization in the
context of the global
trend towards
ecologization
2.5. Конвергентні
технології і нова
промислова
революція як
ключовий фактор
вирішення
глобальних проблем
// Глобалізація та
регіоналізація як
вектори розвитку
міжнародних
економічних
відносин:
кол. монографія /
кол. авт.; за ред.
О. А. Довгаль, Н. А.
Казакової.
3.1. Конвергенція
Харків:
знань, технологій і
ХНУ ім. В. Н. Каразіна,
суспільства для
2018.

p. 97-115

. P. 45-56.

С.
260-278.

С. 74-112

Каф.
МЕВ

Матюшенко
І.Ю., Белявцева
В.В.

вирішення
глобальних проблем
в умовах нової
промислової
революції //
Актуальні проблеми
міжнародного
бізнесу:
кол. монографія /
[С. І. Архієреєв,
В. О. Бабенко,
Є. М. Воробйов, І.
А. Дерід,
І.Ю. Матюшенко та
ін.]; за наук. ред.
С І. Архієреєва,
В. І. Сідорова.
2.3. Розвиток
Харків: ХНУ імені В.Н.
інфраструктури
Каразіна, 2018.
вітчизняного
дослідницького
простору в умовах
асоціації з ЄС як
чинник соціальноекономічного
розвитку України //
Соціальноекономічний
розвиток України:
просторовий,
організаційноадміністративний та
ціннісний виміри:
монографія / за заг.
ред. В.В.
Александрова, В. Б.
Родченка, В. П.
Третяк.

С.
146-183.

2.3. Навчально-методичні видання – 7:
N
з/п

Факультет
або

Автори:
(ПІБ)

Назва

Вихідні дані

науковий
підрозділ

1

Каф.
МЕВ

Л. І. ГригороваБеренда, І.О.
Дерід, С. А.
Касьян, О.О.
Лєгостаєва, Н.Д.
Кондратенко

Програма та методичні
рекомендації до виконання
(для студентів спеціальності
«Міжнародні економічні
відносини», освітньопрофесійної програми
«Міжнародний бізнес»

Х. : ХНУ
імені В. Н.
Каразіна,
2019.

Об`єм в
умовно
друкованих
аркушах

2

Каф.
МЕВ

Довгаль О. А.,
Сердюк Г. В.

3

Каф.
МЕВ

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

4

Каф.
МЕВ

Черномаз П.О.

5

Каф.
МЕВ

Непрядкіна Н.В.

6

Каф.
МЕВ

Непрядкіна Н.В.

другого (магістерського) рівня
вищої освіти)
Міжнародні економічні
відносини : методичні
рекомендації до самостійної
роботи студентів 3-го курсу
спеціальності «Міжнародні
економічні відносини»
освітньої програми
«Міжнародні економічні
відносини»
Курсова робота з дисципліни
«Міжнародні економічні
відносини» : методичні
рекомендації до виконання
для студентів 3-го курсу
спеціальності «міжнародні
економічні відносини»
освітніх програм «Міжнародні
економічні відносини» та
«Міжнародний бізнес»
Стратегія регіонального
розвитку: європейський
контекст : Інформаційний
ресурс системи електронного
(дистанційного) навчання,
визнаний в якості навчальнометодичної праці / Сертифікат
№ 145/2019, підстава: рішення
Науково-методичної ради
ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
протокол № 3 від
26.02.2019 р.
Дистанційний курс:
Міжнародні відносини та
світова політика

Дистанційний курс:
Міжнародні валютні та
фондові ринки

Х. : ХНУ
імені
В. Н. Караз
іна, 2019.

Харків :
ХНУ імені
В. Н.
Каразіна,
2018.

Х.: ХНУ
ім. В.Н. Ка
разіна,
2019.
Режим
доступу:
http://ekhnu
ir.univer.kh
arkov.ua/ha
ndle/12345
6789/14622
ХНУ імені
В. Н.
Каразіна,
Харків.
Сертифікат
№
141/2019,
Протокол
№ 3 від
26.02.2019
р.
ХНУ імені
В. Н.
Каразіна,
Харків.
Відкритий
для
студентів

(апробован
ий).
7 Каф.
ГригороваКваліфікаційнаробота :
– Х. : ХНУ
МЕВ
Беренда Л. І.,
методичні рекомендації до
імені В. Н.
Казакова Н. А.,
виконання для студентів
Каразіна,
Касьян С. А.,
спеціальності «Міжнародні
2019. – 38
Непрядкіна Н.
економічні відносини»;
с. Режим
В., Ханова О. В. перший (бакалаврський)
доступу:htt
рівень вищої освіти / (5-те
p://dspace.u
вид., перероб. і доп.).
niver.khark
ov.ua/handl
e/12345678
9/14635
2.4. Статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та
збірниках наукових праць)  оцінюються лише для кафедр соціально-гуманітарного
профілю – 30:
2.5. Тези доповідей – 24:
3.Заходи, організовані кафедрою:
1. ХІV науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми
світового господарства і міжнародних економічних відносин (29 березня 2019 року)

Також впродовж року на кафедрі було проведено 5 наукових семінарів,
організованих аспірантами та здобувачами кафедри.
- Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Торговельноекономічні відносини України та Турецької Республіки: євро інтеграційний контекст» (25
вересня 2018 р.)
- Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Фінансування
діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської
продукції» (25 вересня 2018 р.)
- Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Розвиток
світового
інвестиційного
ринку
в
умовах
глобальних
трансформацій» (9
листопада 2018 р.)
Науково-методичний
семінар
для
викладачів
та
аспірантів
кафедри «Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу»
(листопад 2018 р.)
- Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів кафедри «Туристична
політика європейського союзу у контексті сегментації європейського конкурентного
простору»

4. Перемога у конкурсі на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за підсумками 2018 року.
- Напрям «Розвиток методик і технологій дистанційного (електронного) навчання»
– 1 місце — кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

5. Результати роботи із забезпечення якості освіти

5.1. Профорієнтаційна робота кафедри
Згідно графіку на 2018/2019 н. р. викладачами відвідувались середні навчальні
заклади та проводились бесіди з майбутніми абітурієнтами шкіл: № 73, 140, 162, 5, 107,
169, 4, 52, 18, 159, 112, 67, 50 м. Харкова, Золочівська загальноосвітня школа № 2.
Під час проведення Днів відкритих дверей в Харківському національному
університеті ім. В.Н.Каразіна викладачі кафедри ознайомлювали абітурієнтів та їх батьків
з діяльністю факультету, з умовами вступу на напрям підготовки «міжнародні економічні
відносини», особливостями навчання, перспективами працевлаштування. До Дня
відкритих дверей співробітниками кафедри були розроблені та роздруковані буклети з
інформацією про напрям підготовки «міжнародні економічні відносини» українською
мовою та окремо російською мовою для абітурієнтів з іноземних держав.
3.2. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.
Протягом навчального 2018/2019 року проведено 32 відкриті лекції, згідно
затверджених на початку кожного навчального семестру графіків. Результати
взаємовідвідування відкритих лекційних занять обговорювались на засіданні кафедри.
Якість навчального процесу характеризується високим професійним рівнем, при
проведенні відкритих лекцій професорсько-викладацький склад застосовує новітні освітні
технології, в т.ч. мультимедійне обладнання, що забезпечує якісну інтеграцію наукової та
навчальної роботи в умовах інноваційного освітнього простору та надає можливість
формувати у студентів мотивацію до занять науковою роботою.
Завідувача кафедри
міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

Казакова Н. А.

ЗВІТ В. О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕРІД ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, К.Е . Н., ДОЦЕНТА
ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ В 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. Робота з кадрами
1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок):
15 осіб, 13,25 ставок: 15 науково-педагогічних працівників, із них 6 докторів наук, в тому
числі професорів 5; кандидатів наук – 6, із них 5 зі званням доцента; аспірантів і
докторантів серед науково-педагогічних працівників немає.
1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. За 2018-19 начальний
рік на кафедрі міжнародного бізнесу та економічної теорії колишня аспірантка кафедри
Грецька-Мирогородська В.В. пройшла 2 етапи попереднього захисту кандидатської
дисертації і була рекомендована до захисту. Тема дисертації «Особливості формування
соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах». Також протягом було
затверджено на засіданні кафедри та вченій раді факультету тему докторської дисертації
к.е.н., доценту кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії Соболєвій М.В. В
2018-2019 навчальному році Шкодіна І.В. одержала вчене звання професора кафедри
міжнародного бізнесу та економічної теорії (атестат №000964 від 23 квітня 2019). Проф.
Сідоров В.І. захистив докторську дисертацію «Система кроскультурної підготовки
майбутніх фахівців галузі туризму» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних
наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».
1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань.
Усі викладачі кафедри вчасно проходять підвищення кваліфікації та стажування (не
рідше, ніж раз на 5 років). Усі зміни до плану підвищення кваліфікації вносяться вчасно
на основі службових записок. У 2018-2019 навчальному році д.е.н., професор Шкодіна І.В.
одержала Certificate of attainment in modern languages level B2, його було зараховано як
підвищення кваліфікації. Захист докторської дисертації проф. Сідоровим В.І. був
зарахований як підвищення кваліфікації за службовою запискою. Викладачами кафедри
прийнято участь в методичному семінарі «Майстерня викладача» у форматі воркшопу
(10.05.2019).
1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих
викладачів і науковців.
На 2018-2019 навчальний рік серед 15 співробітників кафедри, 4 співробітника, 26, 6%
(к.е.н., доцент Дерід І.О., к.е.н., доцент Соболєва М.В., к.е.н. Семенова Д.С., Балюк О.О. )
є молодими науковцями. Викладачів пенсійного віку – 4 (26,6%). Таким чином, на кафедрі
підтримується баланс наявності молодих та досвідчених викладачів і науковців.

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Основною проблемою кадрового забезпечення по кафедрі є недостатня кількість
викладачів, які мають науковий ступінь чи наукове звання по 08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини. Шляхом вирішення є захист дисертацій
за відповідною спеціальністю, довгострокове підвищення кваліфікації на кафедрах, що
працюють за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», виконання викладачами
інших форм активності за спеціальністю, що відповідають ліцензійним вимогам,
залучення майбутніх випускників магістратури за спеціальністю «Міжнародні економічні
відносини» на роботу на кафедру.

2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів
НДР
2.1. Кафедрою велася робота над НДР 0117U004876 «Інституційні перетворення в
умовах сучасного розвитку світової економіки» (виконано та подано звіт про другий етап,
почалася робота над 3 етапом).
2.2. Рішенням Ученої ради Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна було рекомендовано до друку монографію
Актуальні проблеми міжнародного бізнесу : кол. монографія / [С. І. Архієреєв,
В. О. Бабенко, Є. М. Воробйов та ін.]; за наук. ред. С. І. Архієреєва, В. І. Сідорова. –
Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. 261 с.
2.3. Члени кафедри брали участь у міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференціях (за рік опубліковано 25 тез доповідей)
2.4. Співробітники кафедри за 2018-19 навчальний рік видавали наукові статті, в
тому числі у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами
SCOPUS або Web of Science (наведені у таблиці)
N
з/п

1

2

Автори:
(ПІБ)

Timoshenkov I.
V.
Shkodina I. V.
Nashchekina O.
N.
V. Babenko,
N. Chebanova,
N. Ryzhikova,
S. Rudenko,
N. Birchenko

Назва роботи

The impact of financial
technology on the
transformation of the
financial system
. Research into the
process of multi-level
management of
enterprise production
activities with taking
risks into consideration
The influence of
financial technologies on
the global financial
system stability

Назва видання, де
опубліковано роботу

Financial and credit
activity: problems of
theory and practice

Eastern-European
Journal of Enterprise
Technologies.

2018.
Vol.
1,
No 3 (91).
P. 4-12

S

Investment Management Volume
and Financial
15, Issue
Innovations
4, 2018.
Р. 23-33

S

3

Azarenkova H,.
Shkodina I,
Samorodov B.,
Babenko M.,
Onishchenko I.,

4

Рекомендації щодо
визначення
Шкодіна І.В. (у
стабільності процесу
Бізнес Інформ.
співавторстві)
банківського
кредитування
Міжнародні
Тимошенков І. порівняльні
Економічна теорія та
В., Нащекина дослідження у дзеркалі право
О. М.
риторичної концепції
методу економічної

5

Том,
Оз
номер
на
(випуск,
ка
перша- S/WS/I
остання
сторінки
роботи)
2018.
WS
Vol 1.
No 24.
P.417-424

2018.
№11
С.47-54
2019. № 4
(35),
11 – 31

І

I

науки
6

Timoshenkov I.
Economic indicators as Економічна теорія та
2019. № 1
V., Nashchekina
instruments of the
право
(36),
O. M., Shkodina
rhetoric of science
42 – 56
I. V.
Рекомендації
щодо
визначення
№2.
Шкодіна І.В. (у стабільності процесу
Бізнес Інформ. – 2019. - C.367співавторстві) банківського
375.
кредитування

7

I

І

2.5 Кафедрою було організовано конференцію, проведену на базі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразін:
II Всеукраїнська науково-практична конференцію «Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу» (16 квітня 2019 р.)
2.6. Організація наукової роботи студентів та її результати за 2018-2019 навчальний
рік
Робота наукових гуртків
№
Назва гуртка
Кількість
Керівник
з/п
учасників
ПІБ
Посада
«Міжнародний
маркетинг
фінанси»

1

№
з/п
1

Тимошенков
професор
та
І.В.
Шкодіна І.В.
професор
Заходи з популяризації науки
Назва заходу
Кількість
Керівник
учасників
ПІБ
Посада
II
Всеукраїнська 41
Дерід І.О.
доцент,
науково-практична
завідувача
конференція
кафедри
«Сучасні
перетворення
міжнародного
бізнесу» 16 квітня
2019

2

в.о.

Участь у конкурсах науково-дослідних проектів
Назва
Рівень,
Студент
Науковий
Міс
конкурсу
назва
керівник
це
заходу
ПІБ
Гру
ПІБ
Посада
па
Проблема
Всеукраїнсь Всеукраїнсь Аношкі УМБ Дерід
доцент соціальнокий конкурс кий конкурс на А.А. 21
І.О.
економічної науковонерівності в популярних
ПАР
есе
«Трансформ
ація сучасної
світо
системи»
СтартапВсеукраїнсь Всеукраїнсь Шкурка УМБ Дерід
доцент -

№ Назва
з/ роботи
п
1

17

3

4

5

6

диво Ізраїлю кий конкурс
науковопопулярних
есе
«Трансформ
ація сучасної
світо
системи»
Всеукраїнсь
Іран: ядерна кий конкурс
програма в науководіалозі
з популярних
міжнародно есе
ю
«Трансформ
спільнотою ація сучасної
світо
системи»
Вплив
Всеукраїнсь
Інтернету
кий конкурс
речей
на науковорозвиток
популярних
міжнародно есе
го бізнесу
«Трансформ
ація сучасної
світо
системи»
Вплив
Всеукраїнсь
штучного
кий конкурс
інтелекту н науковотрансформа популярних
цію ринку есе
праці
«Трансформ
ація сучасної
світо
системи»

Стратегічні
перспективи
співробітни
цтва
України
з
торговельни
ми
партнерамикраїнами
Європейськ
ого Союзу у
глобальній
системі
міжнародної

кий конкурс

В.А.

21

І.О.

Всеукраїнсь
кий конкурс

Кальчен
ок В.Ю.

УМБ Дерід
31
І.О.

доцент

3

Всеукраїнсь
кий конкурс

Ламнау
ер Л.

УМБ Шкоді
21
на І.В.

профес
ор

-

Всеукраїнсь
кий конкурс

Пашуль
А.,
Лещенк
о О.

УМБ Шкоді
21
на І.В.

профес
ор

-

Актуальні
Всеукраїнсь
питання
кий конкурс
співробітниц
тва
з
Європейськи
м Союзом

Харчен
ко О.,
Куцак
В.

УМБ Бабенк профес
41,4 о В.О. ор
2

3

торгівлі
№

Назва

Рівень
заходу

Участь студентів у конференціях
Тези опубліковано

з/
п

ПІБ

1
Інновацій
на
конкурен
тоспромо
жність
Ізраїлю

2

3

4

Студент

Соціальн
оекономіч
на
характер
истика та
проблеми
ПАР
Ядерна
програма
Ірану як
фактор
розгорта
ння
міжнарод
ної
конкурен
тної
боротьби

Вплив
штучного
інтелекту
на

Міжнародна
науковопрактична
інтернетконференція
«Конкурент
оспроможніс
ть
та
інновації:
проблеми
науки
та
практики»
(Харків, 1516
листопада
2018 р.).
Міжнародна
науковопрактична
конференція
(м. Київ, 1011
листопада
2018 року).
Міжнародна
науковопрактична
інтернетконференція
«Конкурент
оспроможніс
ть
та
інновації:
проблеми
науки
та
практики»
(Харків, 1516
листопада
2018 р.).
Міжнародна
науковопрактична
конференція

Конкурентоспроможність та Шкур
інновації : проблеми науки та ка
практики:
матеріали В.А.
Міжнародної
науковопрактичної
інтернетконференції (Харків, 15-16
листопада 2018 р.). Харків:
Харківський національний
економічний університет ім.
С. Кузнеця.

Потенціал сучасної науки: Анош
матеріали III міжнародної кіна
науково-практичної
А.А.
конференції (м. Київ, 10-11
листопада2018
року).
1
частина.
м. Київ: МЦНД,
2018. 76 с.

Гр
уп
а
У
М
Б
21

Науковий
керівник
ПІБ
По
са
да
Дерід
до
І.О.
це
нт

У
М
Б
21

Дерід
І.О

до
це
нт

Конкурентоспроможність та Кальч У
інновації : проблеми науки та енко
М
практики:
матеріали В.Ю. Б
Міжнародної
науково31
практичної
інтернетконференції (Харків, 15-16
листопада 2018 р.). Харків:
Харківський національний
економічний університет ім.
С. Кузнеця.

Дерід
І.О

до
це
нт

Потенціал сучасної науки:
матеріали III міжнародної
науково-практичної
конференції (м. Київ, 10-11

Шкоді
на І.В.

пр
оф
ес
ор

Леще
нко
О.В.,
Пашу

У
М
Б
21

5

6

7

8

9

трансфор
мацію
ринку
праці
Адаптаці
я
міжнарод
ного
бізнесу
до
Інтернету
речей
Трансфор
мація
ринку
праці під
впливом
штучного
інтелекту
на

(м. Київ, 1011
листопада
2018 року).
VIІ науковопрактична
конференція
з
міжнародно
ю участю (1
листопада
2018 р.):
Міжнародна
науковопрактична
конференція

Вплив
штучного
інтелекту
на
трансфор
мацію
ринку
праці
Штучний
інтелект
на ринку
праці

Науковопрактична
конференція
молодих
вчених

Всеукраїнсь
ка науковопрактична
інтернетконференція
студентів,
аспірантів і
молоди
вчених
КОРПОР II
АТИВНІ Всеукраїнсь
СТРАТЕГ ка науковоІЇ
практична
ВИЖИВА конференція
ННЯ НА «Сучасні
МІЖНАР перетворенн
ОДНОМУ я
РИНКУ
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

листопада2018
року).
1 ль
частина.
м. Київ: МЦНД, А.В.
2018. 76 с.
Професійний менеджмент в
сучасних умовах розвитку
ринку: Матеріали доповідей
VIІ
науково-практичної
конференції з міжнародною
участю (1 листопада 2018 р.):
Збірник. Х.: Монограф, 2018.
382 с.
«Інформаційні
технології:
наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я» Матеріали
ХХVІІ Міжнародна науковопрактична
конференція
«Інформаційні
технології:
наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я» (MicroCAD2019), Секція 14 «Еконмоіка,
Менеджмен та міжнародний
бізнес»
Матеріали
XIV
науковопрактичної
конференції
молодих вчених «Актуальні
проблеми
світового
господарства і міжнародних
економічних
відносин»,
Харків, березень 2019.

Ламн
ауер
Л.

У
М
Б
21

Шкоді
на І.В.

пр
оф
ес
ор

Леще
нко
О.В.,
Пашу
ль
А.В.

У
М
Б
21

Шкоді
на І.В.

пр
оф
ес
ор

Леще
нко
О.В.,
Пашу
ль
А.В.

У
М
Б
21

Шкоді
на І.В.

пр
оф
ес
ор

Матеріали ІІ Всеукраїнської
науково-практичної інтернетконференції
студентів,
аспірантів і молоди вчених
«Розвиток банківських послуг
та інновацій в цифровій
економіці»
(КНЕУ
ім.
В.Гетьмана)

Леще
нко
О.В.,
Пашу
ль
А.В.

У
М
Б
21

Шкоді
на І.В.

пр
оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Койнаш У
міжнародного бізнесу:
О.В.
М
Матеріали II Всеукраїнської
Бнауково-практичної
41
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Архієр про
еєв С.І. фес
ор

10

ІНТЕРНЕ
ТБРЕНДИН
ГОВА
СТРАТЕГ
ІЯ:
ОСОБЛИ
ВОСТІ
СТВОРЕН
НЯ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу:
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

11

ЦИФРОВІ
ТРАНСФ
ОРМАЦІЇ
БІЗНЕСУ
ЯК
ФАКТОР
ПІДВИЩ
ЕННЯ
КОНКУРЕ
НТОСПР
ОМОЖН
ОСТІ

12

ТЕНДЕН
ЦІЇ ТА
ПРОБЛЕ
МИ
РОЗВИТК
У
СПІЛЬНО
ГО
МІЖНАР
ОДНОГО
ПІДПРИЄ
МНИЦТВ
АВ
УКРАЇНІ

13

ТРАНСФ
ОРМАЦІЯ
МІЖНАР
ОДНОГО
БІЗНЕСУ
В
КОНТЕК
СТІ
ГЛОБАЛІ
ЗАЦІЇ

Троф
именк
о
А.О.

У
М
Б42

Шкоді про
на І.В. фес
ор

Сучасні перетворення
Чапор У
міжнародного бізнесу:
ова
М
Матеріали II Всеукраїнської А.О.
Бнауково-практичної
42
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Шкодін про
а І.В.
фес
ор

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Ямчук
міжнародного бізнесу:
В.О.
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б42

Шедяк до
ова Т.Є це
нт

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Босен
міжнародного бізнесу:
ко
Матеріали II Всеукраїнської Б.Г.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б41

Соболє до
ва М.В. це
нт

14

СУТНІСТ
Ь
МІЖНАР
ОДНОГО
ФРАНЧА
ЙЗИНГУ,
ПРОБЛЕ
МИ ТА
ПЕРСПЕК
ТИВИ
ЙОГО
РОЗВИТК
УВ
КРАЇНАХ
, ЩО
РОЗВИВА
ЮТЬСЯ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Куцак У
міжнародного бізнесу:
В.В
М
Матеріали II Всеукраїнської
Бнауково-практичної
41
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Дерід
І. О.

15

ІНФОРМ
АЦІЙНІ
ТЕХНОЛ
ОГІЇ ЯК
ІНСТРУМ
ЕНТ
УДОСКО
НАЛЕНН
Я
ДІЯЛЬНО
СТІ
ПІДПРИЄ
МСТВА

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Сердю
міжнародного бізнесу:
к Т.В.
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б42

Кондра до
тенко
це
Н.Д.
нт

16

ГЛОБАЛ
ИЗАЦИЯ
ФИНАНС
ОВЫХ
РЫНКОВ
В
МЕЖДУН
АРОДНО
М
БИЗНЕСЕ

Сучасні перетворення
Солов У
міжнародного бізнесу:
ьев
М
Матеріали II Всеукраїнської Д.С.
Фнауково-практичної
11
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Архиер пр
еев С.І. оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Харче У
міжнародного бізнесу:
нко
М
Матеріали II Всеукраїнської А.П.
Бнауково-практичної
42
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені

Лєгост
аєва О.
О.

17

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
ДЕЯКІ
II
АСПЕКТ Всеукраїнсь
И
ка науковоУПРАВЛІ практична
ННЯ
конференція
ЕКОНОМІ «Сучасні
ЧНОЮ
перетворенн
БЕЗПЕКО я

до
це
нт

до
це
нт

Ю
ЗОВНІШ
НЬОЕКО
НОМІЧН
ОЇ
ДІЯЛЬНО
СТІ
ПІДПРИЄ
МСТВА

міжнародног В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.
о бізнесу»
16 квітня
2019
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IBM:
УПРАВЛІ
ННЯ
МІЖНАР
ОДНИМ
БІЗНЕСО
М
ТА
ПЕРСПЕК
ТИВИ
РОЗВИТК
У

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Кальч У
міжнародного бізнесу:
енко
М
Матеріали II Всеукраїнської В.Ю. Б науково-практичної
31
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Архієр
еєв С.І.

пр
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ес
ор
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СИСТЕМ
А
КОРПОР
АТИВНО
ГО
УПРАВЛІ
ННЯ
МІЖНАР
ОДНИМИ
ПІДПРИЄ
МСТВАМ
И:
СВІТОВИ
Й
ДОСВІД
ТА
ОСОБЛИ
ВОСТІ
ЙОГО
ЗАСТОСУ
ВАННЯ В
УКРАЇНІ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Медв
міжнародного бізнесу:
едєва
Матеріали II Всеукраїнської С.Р.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б51

Лазаре
нко
В.Є.

пр
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ес
ор

20

РЕКЛАМ
НІ
СТРАТЕГ
ІЇ
МІЖНАР
ОДНИХ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні

Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу:
Прих
Матеріали II Всеукраїнської одна
науково-практичної
М.М.
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський

У
М
Б42

Тимош
енков
І.В.

пр
оф
ес
ор

21

22

23

24

КОМПАН перетворенн
ІЙ В
я
УКРАЇНІ міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
ЗЛИТТЯ II
ТА
Всеукраїнсь
ПОГЛИН ка науковоАННЯ В практична
УКРАЇНІ конференція
ТА СВІТІ «Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
ВПЛИВ
II
ЧЛЕНСТВ Всеукраїнсь
А В СОТ ка науковоНА
практична
РОЗВИТО конференція
К
«Сучасні
МІЖНАР перетворенн
ОДНОГО я
БІЗНЕСУ міжнародног
В
о бізнесу»
УКРАЇНІ 16 квітня
2019
ГЛОБАЛЬ II
НІ
Всеукраїнсь
МАЙДАН ка науковоЧИКИ
практична
ОНЛАЙН- конференція
РЕКЛАМ «Сучасні
И
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
МЕЖДУН II
АРОДНЫ Всеукраїнсь
Й ОПЫТ ка науковоБОРЬБЫ практична
С
конференція
НЕДОБРО «Сучасні
СОВЕСТ перетворенн
НОЙ
я
РЕКЛАМ міжнародног
ОЙ И
о бізнесу»

національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

Сучасні перетворення
Яковен У
міжнародного бізнесу:
ко О. М
Матеріали II Всеукраїнської О.
Бнауково-практичної
42
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с
.

Шкоді
на І.В

пр
оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Шкур
міжнародного бізнесу:
ка
Матеріали II Всеукраїнської В.А.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б21

Дерід
І.О.

до
це
нт

Сучасні перетворення
Демір
міжнародного бізнесу:
О.С.
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б
42

Дерід
І. О

до
це
нт

Тимош
енков
І.В.

пр
оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Колес У
міжнародного бізнесу:
ник
М
Матеріали II Всеукраїнської Е.И.
Бнауково-практичної
11
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

25

ПЕРСПЕК
ТИВЫ
ЕГО
ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
В
УКРАИН
Е
БРЕНДИН
Г И ЕГО
РОЛЬ В
МЕЖДУН
АРОДНО
М
БИЗНЕСЕ

16 квітня
2019

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019
II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Петри
міжнародного бізнесу:
к
Матеріали II Всеукраїнської А.О.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

У
М
Б11

Тимош
енков
І.В.

пр
оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Соколо У
міжнародного бізнесу:
в Ф.С. М
Матеріали II Всеукраїнської
Бнауково-практичної
42
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна 2019.– 182 с.

Архієр
еєв С.І.

пр
оф
ес
ор

У
М
Ф11

Тимош
енков
І.В.

пр
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ес
ор

Лещенк У
о О.В., М
Пашуль БА.В.
21

Шкоді
на І.В.

пр
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ес
ор

26

КОНКУР
ЕНТНІ
СТРАТЕГ
ІЇ
МІЖНАР
ОДНИХ
КОМАПН
ІЙ
АВТОМО
БІЛЬНОЇ
ПРОМИС
ЛОВОСТІ

27

СОВРЕМ
ЕННЫЕ
ФОРМЫ
МАРКЕТ
ИНГОВЫ
Х
КОММУН
ИКАЦИЙ
В
ФОРМАТ
Е «ИЗ
УСТ В
УСТА»

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Штог
міжнародного бізнесу:
ріна
Матеріали II Всеукраїнської А.Г.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна 2019.– 182 с.

28

THE
INFLUEN
CE OF
ARTIFICI
AL

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу:
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) -

INTELLIG
ENCE ON
TRANSFO
RMATION
OF THE
MARKET
OF
LABOR

«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

29

ЭТИКА И
СОЦИАЛ
ЬНАЯ
ОТВЕТСТ
ВЕННОС
ТЬ
ВЕДЕНИ
Я
МЕЖДУН
АРОДНО
ГО
БИЗНЕСА

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція
«Сучасні
перетворенн
я
міжнародног
о бізнесу»
16 квітня
2019

Сучасні перетворення
Літві
міжнародного бізнесу:
нова
Матеріали II Всеукраїнської І.А.
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.

30

ТНК ЯК
ГЛОБАЛЬ
НИЙ
ЧИННИК
РОЗВИТК
У
МІЖНАР
ОДНОГО
БІЗНЕСУ
СУЧАСН
ИЙ СТАН
І
ПЕРСПЕК
ТИВИ
РОЗВИТК
У
ЗОВНІШ
НЬОЕКО
НОМІЧН
ОЇ
ДІЯЛЬНО
СТІ
ГРУЗИНС
ЬКИХ
ПІДПРИЄ
МСТВ
SMM И
ЕГО
РОЛЬ В
СОВРЕМ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу:
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.
Сучасні перетворення
міжнародного бізнесу:
Матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна, 2019.– 182 с.
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32

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична

Тимош
енков
І.В.

пр
оф
ес
ор

Амірх УО Шилов
анян
11 цева
М.Г.
Н.В.

пр
оф
ес
ор

Буцхр УО Тимош
ікідзе 21 енков
Г.
І.В.

пр
оф
ес
ор

Сучасні перетворення
Жура
міжнародного бізнесу:
влева
Матеріали II Всеукраїнської Е.А.
науково-практичної

У
М
Б11

УО Тимош
21 енков
І.В.

пр
оф
ес
ор

ЕННОМ
МАРКЕТ
ИНГЕ

конференція

33

EMOTION
AL
ADVERTI
SING IN
MODERN
MARKETI
NG

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

34

ІННОВАЦ
ІЙНІ
РІШЕННЯ
ФІРМИ
«АШАН»

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

35

УПРАВЛ
ЕНЧЕСКИ
ЕИ
МАРКЕТ
ИНГОВЫ
Е
АСПЕКТ
Ы
УСПЕШН
ОСТИ
КОМПАН
ИИ
MCDONA
LD`S
МОБІЛЬН
А
КОМЕРЦІ
Я, ЇЇ
РОЗВИТО
КІ
ПЕРСПЕК
ТИВИ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

НАПРЯМ
И
ПОДОЛА
ННЯ
ТІНІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІ

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

36

37

II
Всеукраїнсь
ка науковопрактична
конференція

конференції (16 квітня 2019) Харків:
Харківський
національний
університет імені
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Публікації студентів в наукових журналах
№
Посилання на статтю
Статус
Студент
Наукови
з/п
журналу
керівник
ПІБ
Група
ПІБ
По
1
ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДВИЩЕННЯ Вісник
ХНУ Кальченко УМБ31 Дерід
Доц
РІВНЯ
ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ імені
В.Ю.
І.О.
ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ
В. Н. Каразіна
РЕСПУБЛІКИ
В КОНТЕКСТІ
ЧЛЕНСТВА В БРІКС. Вісник
Харківського
національного

2

університету
імені
В.
Н.
Каразіна,серія
«Міжнародні
відносини,
економіка,
країнознавство, туризм». 2019. №9
(подано до друку)
ИНТЕГРАЦИЯ
УКРАИНЫ
В
УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ.
http://ej.barsu.by/download/1//3_21.pdf

Рецензируемый Харченко
сетевой
О.
электронный
Куцак В.
научный журнал
«Экономические
тенденции»
(Білорусь)

УМБ41
УМБ42

Бабенко про
В.О.

2.7. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення
Проблемою є недостатня кількість статей за спеціальністю «Міжнародні економічні
відносини» у виданнях, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS
або Web of Science. Вирішенням проблеми є подальше удосконалення викладачами знання
англійської мови та написання колективних статей членами кафедри.
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).
У 2018-2019 навчальному році загальне навантаження на 1 ставку складало 1548 годин.
Навчальне навантаження по кафедрі за результатами виконання склало 7047 годин
(планувалося 7031 година). Таким чином, середнє навчальне навантаження на 1 ставку
склало 531,8 годин.
3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
З метою розвитку матеріальної бази навчального процесу на замовлення кафедри було
встановлено екран для проектору в аудиторії 391 Північного корпусу.
3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців.
За 2018-2019 навчальний рік по кафедрі не відбувалося ліцензійного та акредитаційного
процесу. Працівники продовжували покращувати свою відповідність ліцензійним
вимогам.
3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища
викладачі-розробників).
За 2018-2019 навчальний рік викладачами кафедри було запроваджено такі нові навчальні
дисципліни:
Туристична політика зарубіжних країн - проф. Архієреєв С.І.
Створення стартапів в міжнародному бізнесі - проф. Лазаренко В.Є.
Стратегічний маркетинг - проф. Тимошенков І.В.
Корпоративний імідж-промоушен в МБ- проф. Тимошенков І.В.
Міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції - доц.. Дерід І.О.
Рекламний менеджмент - доц. Дерід І.О., доц.. Соболєва М.В.
Зовнішньоекономічні зв’язки України - доц. Дерід І.О.
Оподаткування суб’єктів господарювання - доц. Лєгоставєва О.О.
Економіка фірми - доц. Лєгоставєва О.О.
Корпоративне управління міжнародних компаній - доц. Соболєва М.В.

Глобальна фінансова та банківська система - проф. Шкодіна І.В.
Гроші та кредит - проф. Шкодіна І.В.
3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
Профорієнтаційні заходи в 2018-2019 н.р.
кафедри для набору
на спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
за освітніми програмами «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси»
1. Підготували та надрукували оновлені інформаційні матеріали (буклети) про
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, ОПП міжнародний бізнес та
міжнародні фінанси.
Термін виконання: жовтень 2018 р.
2. Надрукували календарі на 2019 рік із контактною інформацією по освітнім програмам
міжнародний бізнес та міжнародні фінанси, роздали їх у школах та на днях відкритих
дверей
Термін виконання: жовтень-листопад 2018 р.
3. Проводилися консультації серед потенційних абітурієнтів, а саме серед учнів:
 загальноосвітніх навчальних закладів (школи, ліцеї, гімназії);
 середніх спеціальних навчальних закладів (технікуми, коледжі);
 вищих навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації
щодо навчання на ОПП міжнародний бізнес та міжнародні фінанси: умови та особливості
навчання, дисципліни, що викладаються, навчальні та виробничі практики, можливість
навчання за кордоном, тощо.
Термін виконання: протягом навчального року
4. Професорсько-викладацький склад
а) відвідав загальноосвітні, середні спеціальні та вищі навчальні заклади м. Харкова
(згідно графіка);
б) провів відповідні бесіди зі школярами та їх батьками з використанням інформаційноагітаційних матеріалів про навчання в університеті та на ОПП міжнародний бізнес та
міжнародні фінанси.
Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії співпрацює з середніми навчальними
закладами: школами № 131, 116, 45, 5, 164, 172, 111, 124, 164, 145, 161, 73, 14, 53, 17, 82,
77, 3, 107, 157,158, 55, 85 м. Харкова.
Кафедрою міжнародного бізнесу та економічної теорії було складено графік відвідування
навчальних закладів на 2018-2019 н.р.
Згідно до розпорядження ректора Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна, за кафедрою закріплена школа №3, яка знаходиться за адресою вул. Л. Українки,
4 та школа № 17, яка знаходиться за адресою вул. Академіка Павлова, 313-в. Викладачі та
інші співробітники кафедри відвідують відповідні навчальні заклади згідно графіку.
5. Брали участь у проведені Днів відкритих дверей університету.
Термін виконання: постійно, згідно графіка проведення Днів відкритих дверей
університету
6. Оновили на веб-сторінці факультету необхідну інформацію для абітурієнтів та
студентів ОПП міжнародний бізнес та міжнародні фінанси.
Термін виконання: постійно.

7. Залучили студентів до агітаційної роботи у школах, де вони навчалися, щодо вступу
випускників на спеціалізації міжнародний бізнес та міжнародні фінанси. Забезпечення їх
матеріалами.
Термін виконання: постійно
8. Налагодили розсилку інформаційних листів до шкіл області про умови вступу до
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
8. Продовжили інформування абітурієнтів через соціальну мережу (Facebook) про події та
заходи, що проводяться на факультеті та в університеті, особливості та переваги навчання
на спеціалізації міжнародний бізнес та про перспективність спеціалізації міжнародні
фінанси.
Термін виконання: постійно
3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та
без грифу МОН України) (надати список).
Навчально-методичні видання
N
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Автори:
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Лєгостаєва О. О.

3

Шаповал В.І,
Шедякова Т.Є.
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«Міжнародний бізнес» другого
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Теорія статистики: методичні
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Міжнародний бізнес: методичні
рекомендації щодо виконання та
оформлення курсової роботи для
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бізнес»
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методичні рекомендації щодо
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3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі : методичні рекомендації до семінарських
занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»,
освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти / уклад. І. О. Дерід. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 24 с
3.8. 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).
Дисципліни, що викладалися кафедрою в 2018-2019 навчальному році були забезпечені
такими електронними навчальними ресурсами як анотації, робочі програми дисциплін,
навчально-методичні комплекси дисциплін.
Бакалаври,
ОПП
«Міжнародний
бізнес»
http://international-relationstourism.karazin.ua/academics/major-intebusiness/Pidgotovka-bakalavriv.html
Бакалаври,
ОПП
«Міжнародні
фінанси»
http://international-relationstourism.karazin.ua/academics/mizhnarodni_finansy/bakalavr_MF.html
Магістри,
ОПП
«Міжнародний
бізнес»
http://international-relationstourism.karazin.ua/academics/major-intebusiness/magistr-mijnarodnyj-biznes-navchalnimateriali.html

3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту.
Інформація на кафедральному сайті регулярно оновлюється. Відповідальні Дерід І.О.,
Шкодіна І.В.
http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/ec_teor
3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.
За 2018-2019 навчальний рік викладачами кафедри було проведено 23 відкриті заняття.
Викладачі кафедри та члени методичної комісії факультету взаємовідвідали відкриті
заняття. Заповнили журнали взаємовідвідування та обговорили відкриті заняття на
засіданнях кафедри.
3.11. Оновлення форм і методик викладання.
Дисципліна
Викладач
Новітні технології

Економічна теорія
Основи
економічної теорії
Макро- та
мікроекономіка
Менеджмент та
маркетинг

Дерід І.О.
Бабенко
В.О.

Розрахунки та
платежі у
міжнародному
бізнесі
Економіка
підприємства
Міжнародна
інформація та
інформаційноаналітична
діяльність
Основи
економічної теорії
Мікроекономіка та
макроекономіка

Лєгостаєва
О.О.

Дистанційно-освітні технології

Кондратенко
Н.Д.
Тимошенков
І.В.

Комп’ютерний контроль знань

Соболєва
М.В.
Кондратенко
Н.Д.

Шедякова Т.
Є.
Шиловцева
Н.В.

рольові та імітаційні ігри з тем
занять, кейс-методи при
обґрунтуванні стратегії
поведінки у наявній та реальній
ситуації;
-принципи проблемності
навчання визначаються в

Оцінка
ефективності
використання.
Дозволяє
організувати
навчальний
процес протягом
усього семестру
із
студентами
дистанційної
форми освіти та
студентами на
індивідуальному
плані.
Дозволяє
ефективно
провести
відтермінований
та поточний
контроль знань
студентів та
об’єктивно
оцінити поточні
чи залишкові
знання з
дисципліни.
Використання
зазначених
методів дозволяє
в ігровій формі
зрозуміти
студенту
практичну

Бізнес-планування

Бабенко
В.О.

Рекламний
менеджмент

Дерід І.О.

Міжнародний
бізнес
Управління
міжнародним
бізнесом

Архієреєв
С.І.

Менеджмент ЗЕД
Основи

Тимошенков
І.В.

авторській позиції при
написанні есе на пропоновані
соціально-економічні явища,
закономірності та принципи,
проведення диспутів та
тренінгів з актуальних питань
механізму формування
економіки інноваційноінвестиційного типу та
пов’язаних з ними негативні
кризові явища та протиріччя
метод проектів

online-технології
(отримання
студентами
матеріалів
та
завдань). Тренінгові форми
проведення занять (розробка
плану
рекламної
кампанії,
розробка
медіа
плану,
заповнення брифу на рекламну
кампанію)
методи,
які
реалізують
принципи
проблемності
в
навчанні
(завдання
до
написання курсових робіт до
дисциплін
полягають
у
використанні
методу
бенчмаркінгу)

значущість
отриманих
знань.

Результатом
навчання за між
факультетською
дисципліною є
захист власного
бізнес-проекту,
що
дозволяє
перевірити
здатність
студента
практично
застосовувати
набуті знання.
Дозволяє
перевірити
здатність
студента
практично
застосовувати
набуті знання

Дає можливість
студенту
опанувати
користування
статистичними
базами з метою
отримання
та
застосування
необхідних
статистичних
даних.
Використання LMS Moodle та Дає можливість
Google Classroom
студентам
не

менеджменту
та
маркетингу
Корпоративний
імідж-промоушен

Макроекономіка
Шкодіна І.В.
Гроші та кредит
Глобальна
фінансова
та
банківська система
Страхування
в
міжнародному
бізнесі
Ціноутворення на
світових товарних
ринках

Макроекономіка

витрачати час на
запис
завдань,
студентами, які з
поважних
причин
пропустили
заняття,
отримати
необхідні
матеріали
для
самостійного
опрацювання
Дозволяє
перевірити
здатність
студента
практично
застосовувати
набуті знання

Ділові та рольові ігри, кейсметод, метод проектів. Зокрема,
проводяться кейси з дисциплін
«Макроекономіка»
(«Влив
тіньового сектора на підрахунок
ВВП»,
«Ефективність
монетарних
та
фіскальних
методів
регулювання
економіки»), «Гроші та кредит»
(«Проблема
використання
золотовалютних
резервів»,
«Механізм
формування
пропозиції грошей», «Місце
центрального банку в системі
банківського регулювання та
нагляду»),
«Глобальна
фінансова
та
банківська
система» («Основні чинники на
наслідки
фінансової
глобалізації.»,
«Наслідки
експансії іноземних банків для
банківських систем країн»),
«Страхування в міжнародному
бізнесі»
(«Особливості
розвитку страхового ринку в
різних
країнах
світу»),
«Ціноутворення на світових
товарних ринках» (груповий
проект
«Особливості
ціноутворення на міжнародних
товарних ринках (на вибір
студентів)»).
Шкодіна І.В. Використання Google Classroom Дає можливість

Інноваційні
стартапи
Створення
стартапів
міжнародному
бізнесі

Лазаренко
В.Є.
в

студентам
не
витрачати час на
запис
завдань,
студентами, які з
поважних
причин
пропустили
заняття,
отримати
необхідні
матеріали
для
самостійного
опрацювання
ділові, рольові та імітаційні Дозволяє
ігри,
кейс-метод,
метод перевірити
проектів тощо
здатність
студента
практично
застосовувати
набуті знання

3.13. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання,
запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою..
У 2018-19 навчальному році кафедральними співробітниками оновлювалися та
використовувалися такі дистанційні курси для заочної форми навчання:
«Економічна теорія» для спеціальності туризм, Дерід І.О.
«Менеджмент та маркетинг» для ОПП «Міжнародні економічні відносини»
«Основи економічної теорії» для ОПП «Міжнародні економічні відносини» Бабенко В.О.
«Макро- та мікроекономіка» для ОПП «Міжнародні економічні відносини» Кондратенко
Н.Д.
3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати.
Види роботи,
Підсумковий Виконавець
Відмітка про виконання
заходи
результат
Організація
Зустрічі із
Члени
Виконано:
зустрічей студентів роботодавцям кафедри
Українсько-американське ТОВ
із представниками и
«КОДА» (Тимошенков І.В. екскурсія
міжнародних
на підприємство),
компаній та
Lotus Corp (Дерід І.О. Кондратенко
організацій
Н.Д.)
AB InBev Efes (Шкодіна І.В.,
Кондратенко Н.Д. екскурсія на
підприємство)
Супроводження студентів на зустріч
ZONE 3000, AB InBev Efes (Дерід
І.О. зустріч зі студентами в
університеті)
Підписання
Наявність
Кондратенко Виконано (договори з 14 базами
договорів про
договорів
Н.Д.
практики)

проходження
виробничої
практики

Тимошенков
І.В..

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності
працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів,
участь у програмах спільних дипломів.
Студенти кафедри постійно приймають участь в конкурсах на програми академічної
мобільності. В 2018-2019 навчальному році на програми подавалися студент УМБ21
Шкурка В. та УМБ 31 Лиханська Д. Конкурс не виграли.
3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Для оптимізації навчального процесу необхідне покращення мультимедійного оснащення
усіх аудиторій та збільшення кількості ноутбуків для викладачів. Також необхідне
забезпечення для студентів вільного доступу до Інтернету в усіх аудиторіях.
4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво
Підписано договір про співробітництво з Білоруським державним університетом щодо
надання платних освітніх послуг студентам Білоруського державного університету
факультетом міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.
5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами
Куратори виконували свої обов’язки по відношенню до груп студентів. Проводили
кураторські години, супроводжували студентів на розважальні, культурні та спортивні
заходи. Організовували зустрічі із роботодавцями.
6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки
Проводився інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, перевірялася наявність
протипожежних засобів.
7. Внесок кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії у Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019 рік.
За напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 році»
кафедрою ведеться виконання завершального етапу НДР 0117U004876 «Інституційні
перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки». Викладачі подали
рукописи до публікації у журналах, що індексуються базами даних Scopus (WoS).
Викладачі взяли та запланували участь у ряді науково-практичних конференцій. Кафедра
провела заплановану всеукраїнську конференцію на базі університету.
За напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році»
З метою збільшення кількості викладачів, що викладають європейськими мовами 3
викладача кафедри пройшли курси відповідної підготовки. В результаті: проф. Шкодіна
І.В. одержала сертифікат B2, доц. Дерід І.О. – сертифікат B1, доц. Соболєва М.В. –
продовжить мовну підготовку.
Забезпечувалось проходження виробничої практики студентами поза межами
університету, для чого із роботодавцями підписувались відповідні договори. Велася
робота із працедавцями щодо підписання угод про співробітництво.
Кафедрою
проводилася активна профорієнтаційна робота.
За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у глобальному
науково-освітньому просторі у 2025 році» за ініціативи кафедри було підписано угоду із
Білоруським державним університетом про надання студентам цього університету
платних освітніх послуг факультетом МЕВ та ТБ Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. Також кафедра активно сприяє міжнародній академічній

мобільності студентів, підбираючи програми, готуючи студентів до співбесід, пишучи
рекомендаційні листи.
8. 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. Виконати завершальний етап НДР 0117U004876 «Інституційні перетворення в умовах
сучасного розвитку світової економіки». Скласти звіт.
3. Активно сприяти науковій роботі студентів: залучати їх до написання наукових статей у
співавторстві із викладачами, до участі у конференціях та конкурсах наукових робіт.
4. Сприяти участі викладачів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях.
5. Організувати та провести на базі кафедри науково-практичну конференцію.
6. Організувати та реалізувати профорієнтаційну роботу із абітурієнтами для їх залучення
на ОПП «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси».
7. Організовувати співпрацю кафедри із працедавцями.
8. Активізувати вивчення співробітниками кафедри англійської мови.
9. Забезпечити видання кафедрою навчально-методичної літератури.
10. Забезпечити навчальний процес по кафедрі.
11. Забезпечити своєчасне ведення документації по кафедрі.
12. Активізувати пошук джерел позабюджетного фінансування.
В.о. завідувача кафедри ___________________

Дерід І.О.

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 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. Робота з кадрами.
1.1. Склад кафедри:
Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 28 осіб
Загальна кількість наукових працівників –
Кількість докторів наук, професорів – 5 осіб
Кількість кандидатів наук, доцентів – 16 осіб
Кількість кандидатів наук, старших викладачів – 1 особа
Кількість старших викладачей без наукового ступеня – 1 особа
Кількість викладачів без наукового ступеня – 5 осіб
1.2. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань: 1
У 2018/2019 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси
підвищення кваліфікації, а саме:
Доц. Доценко О.М. – підвищення кваліфікації у Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна за програмою «Технології дистанційного навчання у
закладах вищої та фахової передвищої освіти» без відриву від основної роботи для
розробки дистанційного курсу «Основи наукових досліджень» з 01 квітня 2019 р. по 24
травня 2019 р.
1.3. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих
викладачів та науковців.
Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі складає 28 осіб.
З них: 8 молодих науково-педагогічних працівників, вік яких не перевищує 35 років (29%)
та 6 досвідчених науково-педагогічних працівників, вік яких складає більше ніж 50 років
(22%). Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри складає 44 роки.
1.4. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
З 28 науково-педагогічних працівників 21 особа має науковий ступінь (кандидат чи
доктор наук), але з них 7 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 2018/2019 н.р. викладачами кафедри міжнародних відносин,
міжнародної інформації та безпеки: 1
1. М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.В. Застава та ін.; за ред. М.П. Требіна
Модернізація політичної та соціокультурної систем українського суспільства як
вимога світу, що глобалізується/монографія/ Х. : Право, 2018. 540 с. 22,5 др. ар.
2.3. Розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у
провідних видавництвах наукової літератури: 4
З них розділи монографій з об’ємом менше 5 д. а.
1. Chernуshova L., Kozub V., Kot Е. The mechanism of regulation of investment activities in
the conditions of globalization// Transformational processes the development of economic
systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective
monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. Vol. 2. ISMA University. Riga:
«Landmark» SIA, 2018,
Р. 157-165
2. Cherviatsova A. Ukraine: The State of Liberal Democracy// Albert Richard and Landau
David and Faraguna Pietro and Drugda Šimon (eds), 2017. Global Review of Constitutional
Law’ (Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, 2018) ISBN: 978-0-69215916-3, 304-310.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215613
3. Шталь Т.В., Козуб В.О., Чернишова Л.О. Модель формування системи соціального
маркетингу підприємства на міжнародному ринку / Бізнес-моделі розвитку національної
економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з
міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018. –
408 с. - С. 96-111 /25,5 д.а./1,0 д.а./0,33 д.а.;
4. Chernуshova L., Kozub V., Kot Е. Modeling of process of diagnostics of threat of
bankruptcy of the enterprise subject of foreign economic activity / Management mechanisms
and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of
the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA
University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 1. – 344 p. P. 11-19 /21,5/0,56/0,19 д.а.

2.4. Навчально - методичні видання: 12
N
з/
п
1

Факультет
або
науковий
підрозділ
Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

Автори:
(ПІБ)
А.О.Червяцова;
за заг. ред.
Т.Л. Сироїд

Назва

Вихідні дані

Право Європейського
Союзу та захист прав
людини:
Розділ//Основи права
Європейського Союзу:
Підручник за заг.ред.
Т.Л. Сироїд
[координатор проекту

ХНУ імені
В.Н. Каразіна. –
Харків: Право,
2018. – С. 220-247.

Об`є
м,
арку
шів
1,2

А.О. Червяцова]

2

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

3

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

4

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

5

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

Т.В. Заварза,
С.М. Бервено,
Л.В. Новікова,
К.М. Тоцька

Порівняльний
цивільний процес:
навчально-методичний
посібник.- Рішення
вченої ради
Харківського
національного
університету імені
Л.І. Григорова- Переддипломна
Беренда,
(виробнича) практика:
І.В. Застава,
методичні рекомендації
Л.В. Новікова,
для студентів 1 курсу
І.М. Харченко
другого (магістерського)
рівня вищої освіти,
спеціальності 291 –
«Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
Л.В. Новікова, Інформаційні кампанії :
Л.О.
методичні рекомендації
Чернишова
до семінарських занять
для студентів денної
форми навчання
спеціальності 291
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»
освітньої програми
«Міжнародна
інформація та
міжнародні
комунікації»
Л. В. Новікова, Курсова робота з
Л.
О. дисципліни
Чернишова
«Інформаційні
кампанії» : методичні
рекомендації [для
студентів денної форми
навчання спеціальності
291 «Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

Харків:
ХНУ імені
В.Н. Каразіна,
2018.
– 156с

6,5

Харків:
ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2018.
26 с. Режим доступу:
http://dspace.univer.k
harkov.ua/handle/123
456789/14163

1,03

Х.: ХНУ імені
В.Н. Каразіна,
2018.68 с.

2,8

Х.: ХНУ імені
В. Н. Каразіна,
2018. 29 с.

1,2

6

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

7

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

8

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

Т.М. Анакіна

Право Європейського
Союзу (в питаннях і
відповідя

9

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки
Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки
Кафедра
міжнародних
відносин,

С.В. Лубенець,
Л.В. Новікова,
І.М. Харченко

Прикладна
інформатика

Л.О.
Чернишова,
Т.В. Андросова

Управління
міжнародною
конкурентоспроможніс
тю: навчальний
посібник у структурнологічних схемах
Теорія та практика
застосування Конвенції
про захист прав

1
0

1
1

[Т. М. Анакіна,
О.А.
Гавриленко, Ф.
Крістані та ін.];
за заг. ред.
Т.Л. Сироїд;
[координатор
проекту
А.О.
Червяцова];
Т.М. Анакіна

освітньої програми
«Міжнародна
інформація та
міжнародні
комунікації»].
Основи права
Європейського Союзу:
підручник

Т.М. Анакіна

Конвенція про захист
прав людини і
основоположних
свобод (в питаннях і
відповідях)

ХНУ імені
В.Н. Каразіна.
Харків: Право,
2018. 456 с.

19

Конвенція про
захист прав
людини і
основоположних
свобод (в питаннях
і відповідях): навч.
–довідк. посіб. / За
заг. ред. І. В.
Яковюка. Х.:
Право, 2019. 124 с.
Питання 17, 30, 34
Право
Європейського
Союзу (в питаннях
і відповідях): навч.
– довідк. посіб. /
За заг. ред.
І. В. Яковюка. Х.:
Право, 2019. 178 с.
Питання 15, 16, 19,
20, 23, 26, 29, 5560.
ХНУ імені
В.Н. Каразіна

0,45

Харків: ХДУХТ,
2019. 150 с.

9,4

Теорія та практика
застосування
Конвенції про

2,4

1,95

14

міжнародної
інформації та
безпеки

1
2

Кафедра
міжнародних
відносин,
міжнародної
інформації та
безпеки

людини і
основоположних
свобод: компендіум

Т.М. Анакіна

Право Європейського
Союзу

захист прав
людини і
основоположних
свобод: компендіум
/ [О.В. Сердюк,
Ю.В. Щокін,
І.В. Яковюк та ін.];
за заг. ред.
О.В. Сердюка,
І.В. Яковюка. – 2-ге
вид. доповн. – 12
Харків: Право,
2019. – 404 с.
Розділ 8 та 17.
Право
Європейського
Союзу: Підручн. /
За ред. Р. А.
Петрова. – К.:
Істина,
2019 – 392 с.
Розділ 6 та 18.

1,25

2.5. Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами
SCOPUS або Web of Science: 2
1. G. Ya Khadzhai, Yu V. Litvinov, R.V. Vovk, S.F.Zdorovko, I.L. Goulatis, A.
Chroneos Effect of electron irradiation on the fluctuation conductivity in YBa 2Cu3O7-ɓ single
crystals// Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2018)29:7725-7729
http//doi.org/10.1007/s 10854-018-8768-y
2. Valeriia O. Maliarova, Liudmyla O. Samilyk, Olena V. Dzhafarova, Tetyana I. Gudz,
Vitaliy B. Kovalchuk Сomplementary (alternative) medicine: international experience of
functioning and specific features of the application in Ukraine //Zasady prenumeraty
miesięcznika Wiadomości Lekarskie na rok 2019 P. 1103-1108
У фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках
наукових праць)  оцінюються лише для кафедр соціально – гуманітарного профілю:
43
1. Анакіна Т. Правове регулювання виходу Великої Британії з Європейського Союзу. //
Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики
та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. –
Луцьк, Терен, 2018.- С. 16-26
2. Анакіна Т. Правові засади фінансового контролю в Європейському Союзі та його
державах-членах// Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наук. праць (м.
Одеса, 25-26 травня 2018 р.). – Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія»; Фенікс.
- С. 139-142
3. Алексєєва Т. І. Поліпшення екологічної ситуації в Україні як один зі шляхів інтеграції до
Європейського
Союзу//
Інфраструктура
ринку
http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/4.pdf 2018. № 19. С. 11-17
4. Алексєєва Т. І., Адоніна Л. Е Вплив глобалізаційних процесів на фінансовий стан
України //Східна Європа: економіка, бізнес та управління 2018. № 5 (16). С. 15-19

5. Застава І.В. Безпека та демократія: експлікація взаємозв’язку // Сучасне суспільство:
політичні науки, соціологічні науки: збірник наукових праць Харків: Харківський
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2018. Вип. 1 (15). 191 с.
С. 81-94
6. Кононенко В.П., Новікова Л.В. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних
відносин. практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС // Вісник ХНУ імені В.Н.
Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» 2018.
Вип. 7. С. 55-60
7. Кузьменко О. В. Григоренко Я. О. Сучасний парламентаризм у контексті формування
конституціоналізму на демократичних засадах. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія
«Право». 2018. Вип 25. С. 72-77
8. Кузьменко О. В., Григоренко Я. О. Імплементація міжнародних стандартів у сфері
реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні. Підприємництво, господарство,
право. 2018. № 10. С. 166-170.
9. Кузьменко О. В., Григоренко Я. О. Забезпечення міжнародної безпеки як
функціональний напрям дипломатичної діяльності / О. В. Кузьменко, Я. О. Григоренко
/ Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2018. Вип 26. С. 140-144
10. Кузьменко О. В. Григоренко Я. О. Правові засади воєнної безпеки в Україні. Науковий
вісник публічного та приватного права. 2018. № 5. С. 71-75.
11. Левикін В. М, Чала О. В. Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей
для бази знань системи процесного управління Вісник Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» 2018. № 21 (1297). 48-53.
12. Новікова Л.В. Чернишова Л.О. Правові аспекти державного регулювання іноземного
інвестування в Україні // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове
видання http://www.economyandsociety.in.ua 2018. № 16. С. 72-80
13. Новікова Л.В., Чернишова Л.О. Маркетингові комунікації як складова маркетингової
політики підприємства на міжнародному ринку // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – С.
340-346 /0,63/0,32 д.а.;
14. Новікова Л.В., Чернишова Л.О. Державне регулювання рекламної діяльності:
європейський та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. –
2019. – № 31. Режим доступу до журн.: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019 /0,94
/0,47 д.а.
15. Перевалова Л. В., Кузьменко О. В., Григоренко Я. О. Стан забезпечення принципу
стабільності конституції в Україні. //Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія Право. 2018.Вип. 52. Том 1.С. 95-98
16. Поляков С. Ю., Григоренко Я. О. Формування та реалізація концепту воєнної безпеки в
межах сучасної правової держави. Європейська дипломатія в ХХІ столітті: наук.практ.
круглий стіл (21 грудня 2018 року). Харків, 2018.
17. Солових Є.М. Україна-Туреччина: політико-економічні аспекти взаємовідносин і
перспективи розвитку// вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: «Міжнародні
відносини, економіка, країнознавство, туризм» 2018 № 8 С. 80-87
18. Толстенко Ю. О. Міжнародно-правовий захист прав осіб, засуджених до кримінальних
покарань в межах ади Європи. Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. Серія "Право". Випуск 25. Харків. 2018. С. 144-147
19. Чала О. В. Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в
системі процесного управління. // Вісник Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» 2018. № 22 (1298). С. 22-26.
20. Чала О. В. Метод ієрархічного виведення в базі знань інформаційно-управляючої
системи в парадигмі «Enterprise 2.0» //Збірник наукових праць. Системи управління,
навігації та зв’язку 2018. № 4 (50). C. 86-90.

21. Чала О. В. Побудова темпоральних правил для представлення знань в інформаційноуправляючих системах //Науково-технічний журнал. Сучасні інформаційні системи
2018. Том 2. № 3. С. 54-59
22. Чернишова Л.О. Брендинг в системі управління конкурентоспроможністю міжнародної
компанії // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове
видання http://global-national.in.ua 2018. № 23. С. 51-55
23. Чернишова Л.О. Особливості формування системи соціальної відповідальності бізнесу
на міжнародному ринку / Андросова Т.В., Чернишова Л.О., Козуб В.О., Кот О.В. //
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. /
[редкол. : М. В. Чорна (відпов. ред.) та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С.
137-152 / 0,94/0,25 д.а.;
24. Хижняк Л.М., Новікова Л.В. Контексти одноразової культури в інформаційному
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2.6 Заходи, організовані кафедрою.
Відповідно до плану науковою роботи кафедри було проведено у 2018/2019 н.р.
наступні заходи:
1. Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія ХХІ століття»
22.12.2018 р.

2. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої
політики Європейського Союзу» 11.04.2019 р.
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 2018/2019 н.р. – 25155 годин.
Навчальне навантаження - 9624 години.
Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника становило
592,3 години.
3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.
Протягом навчального року були придбані меблі для оздоблення аудиторії 382
північного корпусу, що закріплена за кафедрою.
З метою забезпечення якості навчального процесу кафедрою на 2020 рік
замовлено мультимедійний комплекс.
3.3. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища
викладачів-розробників).
В 2018 році було розширено ліцензійний обсяг на 75 осіб за спеціальністю 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та був здійснений перший набір за освітньою
програмою «Міжнародні відносини» (58 осіб). Науково-педагогічними працівниками
кафедри розроблені робочі програми та навчально-методичні комплекси для
дисциплін, що забезпечують дану освітню програму.
Також була акредитована освітня програма з «Міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені робочі програми та
навчально-методичні комплекси для дисциплін, що забезпечують дану освітню
програму.
3.4. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
Відповідно до плану сприяння набору абітурієнтів на 2019 рік кафедрою було
здійснено наступні заходи:
1. розроблено та надруковано буклети з інформацією для вступників за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП «Міжнародна інформація та
міжнародні комунікації» та «Міжнародні відносини»;
2. викладачі кафедри постійно беруть учать у заходах «День відкритих дверей» ХНУ
імені В. Н. Каразіна;
3. постійно проводиться робота по висвітленню новин про заходи, що проводить
кафедра, у соціальних мережах та на сайті факультету;
4. проводилась активна профорієнтаційна робота співробітниками кафедри серед
школярів
м. Харкова. Було відвідано 5 шкіл.
5. Проведено наступні профорієнтаційні заходи:
 1.«Старт карєри» http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/815Start_kariery
 Виїзне заняття «Специфіка роботи та обов’язки співробітників прес-служби»




http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1183Specifika_roboty_ta_obovyazki_spivrobitnikiv_pres_sluzhby
Зустріч студентів з начальником відділу міжнародного поліцейського
співробітництва ГУНП в Харківській області Василем Анатолійовичем Гайчуком.
http://international-relations-tourism.karazin.ua/news/1057-Zustrich
Зустріч студентів першого курсу ОПП «Міжнародні відносини» з науковим
співробітником Фонду Конрада Аденауера в Україні Василем Михайлишиним.
3.5. Розміщення
університету.

навчальної

та

методичної

літератури

в

репозитарії

1. Л.І. Григорова-Беренда, І.В. Застава, Л.В. Новікова, І.М. Харченко Переддипломна
(виробнича) практика: методичні рекомендації для студентів 1 курсу другого
(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 291 – «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії».
2. Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова Інформаційні кампанії: методичні рекомендації до
семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої
програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації».
3. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова Курсова робота з дисципліни «Інформаційні
кампанії»: методичні рекомендації [для студентів денної форми навчання
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії» освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»].
4. С.І. Ліман, В.М. Шамраєва Міжнародні відносини та світова політика: навчальнометодичний комплекс для студентів спеціальності 291«Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії».
3.6. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними
ресурсами, розміщеними на сайті університету.
На сайті факультету розмішені робочі програми навчальних дисциплін і практик,
навчально-методичні комплекси дисциплін та анотації.
3.7. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих
занять.
Протягом 2018/2019 н.р. науково-педагогічними представниками кафедри було
проведено 40 відкритих лекцій: по 20 в кожному півріччі. Заняття були проведені на
відповідному науково-методичному рівні.
3.8. Ліцензування та акредитація
Проведено акредитацію освітньої програми підготовки магістрів «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»« за спеціальністю 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань
«Міжнародні
відносини»
у
грудні
2018 року р. та отримано сертифікат.
4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво.
В межах грантової угоди «Модуль Жана Моне» за темою «Зовнішня політика
Європейського Союзу» лекції читали наступні викладачі провідних європейських
навчальних закладів:

1. Прієто Муньоз Хосе Густаво, науковий співробітник, Університет Туріна (м.
Турін, Італія),
2. Фуртвенгер Ларісса Зіна Герда, докторант Гайдельберзького університету
(м. Гайдельберг, ФРН),
3. Доктор Кюннеке Арндт Крістоф Фрідріх, професор публічного права та
політики, Федеральний університет прикладних наук у сфері державного
управління (м. Брюль, ФРН),
4. Кірхнер Штефан, професор Лапландського Університету (м. Рованіємі,
Фінляндія)
5. Крістані Федеріка, докторант-дослідник, Бернський університет (м. Берн,
Швейцарія).
5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами.
Куратори академічних груп регулярно проводять кураторську годину, відвідують
гуртожитки, залучають студентів до наукової, культурної та спортивної роботи.
Студенти беруть активну участь у святкуванні Дня факультету, Дня Європи в Україні,
Днях відкритих дверей в університеті та інших заходах.
6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки.
Куратори академічних груп регулярно проводять планові та позапланові
інструктажі про створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки відповідно до чинних нормативно-правових актів. В цьому
навчальному році, у зв’язку із захворюванням на кір, кураторами була проведена
низка профілактичних заходів та роз’яснювальна робота серед студентів.
7. Завдання кафедри у наступному році.
У 2019/2020 навчальному році відповідно до плану роботи кафедри планується:
1.
Видання збірників тез за результатами проведених заходів:
- II Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія ХХІ століття»
10.12.2019 р.
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних
відносин та міжнародного права» 14.02.2020 р.
- II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої
політики Європейського Союзу» 16.04.2020 р.
2.
Видання навчального посібника з дисципліни «Історія міжнародних
відносин» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії».
3.
Розробити та видати методичну літературу для забезпечення
навчального процесу з підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами
бакалавр та магістр
4.
Підготувати комплекти документів для проведення акредитації освітніх
програм підготовки магістрів «Міжнародні комунікації» та «Міжнародна
інформаційна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» галузі знань «Міжнародні відносини» у грудні
2019 р.
5.
Продовжити займатися технічним та методичним оснащенням аудиторії
382 північного корпусу, яка закріплена за кафедрою.
8. Завдання кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та
безпеки по реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 рік.

№
п/п

Зміст роботи

Очікувані
результати (чіткі
показники)

Термін
завершення
роботи
(день,
місяць)

Відповідальни
й виконавець

Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у
2025 році»

1

Виконання першого етапу
реалізації Угоди № «2018 –
1540 / 001 - 001» гранту
Модуль Жана Монне (Jean
Monnet) врамках програми
ERASMUS+ Номер проекту
– «600222-EPP-1-2018-1UA-EPPJMO-MODULE
« Зовнішня політика
Європейського Союзу»

2

Участь у міжнародних та
всеукраїнських
конференціях

3

Проведення
конференції

Читання
курсу 30.06.
лекцій.
2019
Проведення
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Стратегічні
напрями зовнішньої
політики
Європейського
союзу»
протя
гом
року

12

міжнародної Міжнародна

науково-практична
конференція
«Стратегічні
напрями зовнішньої
політики
Європейського
союзу»

Зав. кафедри
Новікова Л.
В.

Викладачі
кафедри

11.04. Зав. каф.,
Новікова
19
В.

Л.

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність
у 2025 році»
1

Викладачі, які викладають Наявність
європейськими мовами
сертифікатів В2, С1

25.12.
19

3 особи

2

Проходження
практики
університетом

виробничої 65% (70 осіб)
поза

3

Договори про співпрацю з Договори
роботодавцями
проходження
практики

15.07.
19
про

15.07.
19

Доц. Доценко
О.М.,
викл.
Федорова А.
Ю.
доц. Файєр О.
А.
Зав. каф.,
доцент
Новікова Л.
В.
Доц.
Харченко І.
М.
Доц. Лемішко
Ю. М.

4.

Профорієтаційна робота із Надання
абітурієнтами
інформаційних
матеріалів,
відвідування шкіл,
ведення сторінок у
соціальних мережах,
участь у проведенні
Днів
відкритих
дверей

25.12.
19

Зав. каф.,
доцент
Новікова Л. В

Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський
університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році»
1

Академічна
мобільність Академічна
студентів, аспірантів та мобільність
студентів - 6 осіб:
докторантів( осіб на рік)
Пожидаева Ірина
Маркова Єлізавета
Псьота Тєтяна
Деркач Дарья
Мкртичан Софія
Булгакова Ольга

Завідувач кафедри
міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки

25.12.
19

Зав. кафедри.,
доцент
Новікова Л. В

доц. Новікова Л.В.

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 У 2018-2019 Н. Р.

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.
Протягом 2018/19 н. р. на кафедрі туристичного бізнесу та
країнознавства загальна кількість науково-педагогічних працівників
становила 40 осіб, з яких – 7 докторів наук, 25 кандидатів наук, доцентів.
Кафедра загалом обіймала 28 ставок, зокрема за загальним фондом – 3
ставки, за спеціальним фондом – 25 ставок.
Середній вік науково-педагогічних працівників кафедри становить 42
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 – 22,5% викладачів пенсійного віку, 52,5% викладачів молодше 40
років.
Підготовка кадрів у 2018/2019 навчальному році
У минулому навчальному році співробітниками кафедри було
захищено 2 кандидатські дисертації на здобуття кандидата економічних наук
(Писаревський М.І., Шамара І.М.). У жовтні 2019 року планується захист
кандидатської дисертації аспірантки кафедри Панової І.О.
Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань
Протягом 2018/2019 н. р., згідно плану підвищення кваліфікації, було
виконано наступне:
- курси
для
науково-педагогічних
працівників
Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна «Українська мова –
професійне спрямування»: доц. Гапоненко Г.І., доц. Алексєєва Т.І.
- курси
для
науково-педагогічних
працівників
Харківського
національного
університету
імені
В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному
закладі»: к.е.н., викл. Писаревський М.І.

- стажування без відриву від основного місця роботи на кафедрі
туристичного бізнесу Харківської державної академії культури:
доц. Аксьонова Н.В., доц. Баранова В.В., ст. викл. Волкова І.І.,
доц. Гапоненко Г.І., доц. Грицак Ю.П., доц. Євтушенко О.В.,
доц. Посохов І.С.
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.). Він є один з розробників введених в дію
новітніх стандартів вищої освіти зі спеціальності №242 «Туризм», освітньокваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр.
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.
Нагороди та премії
У грудні 2018 р. колектив кафедри та студентів було нагороджено
грамотою обласного комунального закладу «Харківський організаційнометодичний центр туризму» Управління культури і туризму Харківської
ОДА за активну участь у туристичних заходах регіону на волонтерських
засадах.
У червні 2019 р. завідувачу кафедри – доц. Парфіненко А. Ю., було
висловлено подяку обласного комунального закладу «Харківський
організаційно-методичний центр туризму» Управління культури і туризму
Харківської ОДА за плідну співпрацю та підтримку творчих ініціатив щодо
розвитку туризму на Харківщині.
Наявні проблеми та шляхи їх вирішення
Нагальної проблемою залишається відсутність наукової спеціальності
з туризму, а, відповідно, можливість підготовки кадрів вищої кваліфікації за
даним напрямком. Для вирішення даної проблеми завідувач кафедри, доц.
Парфіненко А. Ю. бере активну учать у робочій групі МОН України з
розробки та затвердження стандарту доктора філософії з туризму та
відкриття аспірантури за даним напрямком. Наразі опрацьовано стандарт
спеціальності, який проходить обговорення в МОН.
2.

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОБОТА З
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність
держбюджетна тематика:

У 2018/2019 н. р. кафедрою було затверджено нову науково-дослідну
тему «Міжнародний туризм як фактор економічної та суспільно-політичної
модернізації країн Центральної та Східної Європи» (реєстраційний номер –
0116U000918, керівник доц. Парфіненко А. Ю.). Мета дослідження –
виявлення ролі міжнародного туризму в процесі економічної та суспільнополітичної модернізації країн Центральної та Східної Європи; виявлення
інструментів та механізмів оптимізації розвитку туризму як чинника
стабілізації соціально-економічних та модернізаційних процесів в Україні
для підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.
У 2018/2019 н. р. було підготовлено та подано запити проектів:
З 2019 року кафедра приймає участь у проекті Модуль Жана
Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222-EPP-1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE).
Запит на учать у програмі ЄС COSME «Сприяння сталому розвитку
туризму і розвитку потенціалу малих і середніх підприємств (МСП) у сфері
туризму за допомогою транснаціонального співробітництва і передачі знань»
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Кафедра співпрацює й надає інформаційно-аналітичні послуги
Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Управлінню культури і туризму Харківської обласної
держадміністрації, Департаменту міжнародного співробітництва Харківської
міської ради. Наукові розробки кафедри знайшли відображення в розробці
стратегії розвитку Харківської області до 2020 року.
Публікація наукових статей
В цілому за 2018/2019 н. р. на кафедрі підготовлено близько 60
наукових публікацій, зокрема, 9 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus), 7– у
іноземних виданнях, 45 – у фахових виданнях, а також 48 тез доповідей,
матеріалів конференцій, інших видань.
Публікація монографій
Монографії, розділи монографій, видані за рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:
1. Довгаль Г.В. Дезінтеграційні процеси в глобалізованому світі: чинники та моделі /
Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних
відносин : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 540 с.(С. 109-126).

Розділи монографій, опубліковані у інших видавництвах наукової
літератури:
1. Алексєєва Т. І.. Реформування державних фінансів України в умовах інтеграційних
процесів / Вплив глобалізації на економічний розвиток України // Харків: Вид.
ПП Іванченко 2018. – С.6-18.

2. Panova I., Dovgal О. International trade liberalization in the context of the global trend
towards ecologization / The Potential of Modern Science: collective monograph. Vol. 2.
London: Sciemcee Publishing, 2019. – P. 45-56.
3. Zhykhor O., Baranova V., Bilska O., Fisunenko P. Management of innovative
development the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi,
I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk:
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 1. – 263 pages.(Chapter 1. –
рр. 33-41).
4. Zhykhor O., Baranova V., Bilska O. Transformational processes the development of
economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects:
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga:
«Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 pages.(Chapter 5. – рр. 247-255).
5. Баранова В.В.,Жихор О.Б. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в
умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія /
за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І // Ужгород: Видавництво УжНУ, 2018. – 432 с.
(С. 24-35).
6. Любіцева О.О., Смірнов І.Г. Нові напрямки українсько-польської співпраці у сфері
туризму (на прикладі відбудови високогірної обсерваторії та використання
туристичних ресурсів історичних міст) Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der
sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg.von Doktor der
Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V.Pasichnyk – kollektive Monographie in 2
Bände. Band 1 – Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018.-476 S.S.436-447

Сприяння науковій роботі студентів
Наукова робота студентів кафедри туристичного бізнесу та
країнознавства є невід’ємною складовою навчального процесу в університеті.
У співавторстві з викладачами студенти кафедри приймають активну участь
у формуванні Вісника Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство,
туризм». Щороку студенти кафедри приймають активну участь у
міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі, організованою
кафедрою «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети».
Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є
результатом їх науково-дослідної роботи.
При кафедрі туристичного бізнесу та країнознавства діють два
наукових семінари з туризму (доц. Гапоненко А. І.) та міжнародних
відносин та регіональних студій (проф. Лиман С.І.), у межах яких
студенти апробують свої доповіді та публікації.

У квітні 2019 р. студентка V курсу Анастасія Вороніна виборола III
місце у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Туризм».
Станіслав Ковальчук, студент 2-ого курсу посів почесне ІІІ місце у
конкурсі-есе, що був організований у межах проекту ENACTED –

-

-

«Європейський Союз та його сусіди. Мережа для активізації участі ЄС на східних
кордонах» (2017-2625), Чернівецьким національним університетом імені

-

-

-

-

-

-

-

-

Юрія Федьковича.
Студенти кафедри туристичного бізнесу та країнознавства
спеціальності «Туризм» – Левіна Маргарита та Носик Марина під
керівництвом к.е.н., доц. Баранової В.В. прийняли участь у
Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 242 «Туризм» на
базі Національного університету харчових технологій (м. Київ).
21.03.2019 р. студенти кафедри взяли участь у роботі круглого столу
«Теорія і практика сучасної науки очима молоді», який відбувся у
Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка.
23 травня 2019 року студентів кафедри було відзначено грамотами ОКЗ
«Харківський
організаційно-методичний
центр
туризму»
та
«Харківський обласний центр молоді» за участь у міському конкурсі на
кращу авторську екскурсію «Відкриваємо Харківщину».
Протягом навчального року студенти кафедри опублікували
понад 20 наукових публікацій (статті та тези доповідей) у наступних
виданнях:
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Серія Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та
практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної
науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. –
Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 61 с.;
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних
економічних відносин: Матеріали ХІV науково-практичної конференції
молодих вчених, 29 березня 2019 року. – Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2019. – 205 с.
Питання Сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 28
березня, 2019 року);
Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія
і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної
конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД,
2017. – Ч. 2. – 87 с.;
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід /
Матеріали XII міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – 476
с.
Зустрічі з фахівцями:

Студенти та викладачі кафедри протягом двох тижнів брали участь у
циклі лекцій «Соціальне підприємництво» доктора Яна-Урбана Сандала. ЯнУрбан Сандала є засновником і генеральним директором Школи соціального
підприємця IBS, засновником та президентом інституту його імені, радником
Королівського Норвезького Міністерства торгівлі та промисловості.
Організація кафедрою в 2018/2019 навчальному році 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:
- 7 грудня 2018 р. з нагоди Дня працівника дипломатичної служби
України в Каразінському університеті за ініціативи кафедри було проведено
регіональний науково-практичний круглий стіл «Україна та країни
Центральної та Східної Європи: досвід суспільно-політичної модернізації та
взаємодії»;
- 27 лютого 2019 р. науковий семінар за сприяння «Window on America»
«Особливості міжкультурної комунікації: особливості гостинності в Америці
й Україні»;
- 17 травня 2019 р. науково-практичний круглий стіл «ЄС: історія та
сучасність».
Наявні проблеми та шляхи їх вирішення
Продовжити роботу з пошуку госпрозрахункових тем, договорів,
грантів, підвищення комерціалізації наукових досліджень. Розширення
наукової роботи співробітників, публікація кожного не менше 2-х статей у
виданнях з impact-фактором, у тому числі, «Scopus» та «Web of Science».
3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри,
середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників
(НПП).
Навчальне навантаження кафедри у 2018/19 н. р. становило 5820 годин,
середнє навантаження на 1 ставку становило 590 годин.
Розвиток матеріальної бази навчального процессу
Протягом року кафедра працювала над обладнанням навчальних та
виробничих лабораторій: зокрема, лабораторія організації ресторанного
обслуговування,
лабораторія
технології
продукції
ресторанного
господарства, лабораторія організації готельного обслуговування, кабінет
туризмознавства.
Акредитація спеціальностей
6–8 травня 2019 року на кафедрі туристичного бізнесу та
країнознавства працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки

України з акредитації спеціальності «Туризм».
спеціальність туризм було акредитовано до 2029 р.

За

її

результатами

Запровадження нових навчальних дисциплін
Протягом 2018/19 н.р., згідно з навчальними планами спеціальностей
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:
європеїстика», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії: сходознавство», викладачами кафедри були розроблені та
запроваджені наступні навчальні дисципліни:
- «Міжнародні системи та глобальний розвиток» (розробник доц.
Панасенко Г.С.);
- «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» (розробник
доц. Довгаль Г.В.);
- «Геополітика та геостратегія сучасного світу» (розробник проф.
Шаповаленко М.В.);
- «Переддипломний семінар» (розробник доц. Парфіненко А.Ю.),
- «Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень»
(розробник проф. Сичова В.В.);
- «Міжнародно-політичне регіонознавство» (розробник проф. Лиман
С.І.), Європейські студії (розробник проф. Шамраєва В.М.);
«Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації та глобалізації»
(розробник доц. Тумаков О.І.) та ін.
Робота з вступниками, профорієнтаційна активність
З метою забезпечення профорієнтаційної роботи на кафедрі були
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 відеоролик з реклами спеціальності «Туризм»;
- 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.
Видання підручників та іншої навчальної літератури
1. Лиман С. І., Парфіненко А. Ю., Посохов І. С. Історія туризму. Суми:
«Університетська книга», 2018. – 372, [16] с.
2. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Сільський зелений туризм:
навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). Суми: ПФ
«Університетська книга», 2019. – 191 с.
3. Євтушенко О. В. Облік і аудит: Навчальний посібник, Харків : ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2018. – 105 с.
4. Аксьонова Н. В., Парфіненко А. Ю., Перепелиця А. С., Подлепіна П. О. Екскурсійна
практика: методичні рекомендації (для студентів 2 курсу спеціальності 242
«Туризм». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 52 с.
5. Лиман С. І., Шамраєва В. М. Міжнародні відносини та світова політика :
Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації
«Міжнародні відносини та регіональні студії» / «Міжнародна інформація та
міжнародні. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. –47 с.
6. Панасенко А.С. Конфліктологія та теорія переговорів: методичні рекомендації до
семінарських та практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних
науково-дослідних завдань для студентів напряму підготовки 6.030205
«Країнознавство». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018 – 40 с.
7. Панасенко А.С. Теорія та практика комунікацій: методичні матеріли для студентів
2 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії». – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018 – 30 с.
8. Панасенко А.С. Країнознавство: методичні рекомендації до семінарських,
самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань (для студентів
спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії»). – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018 – 50 с.
9. Панасенко Г.С. Онацький М.Ю. Країнознавство: методичні рекомендації до
виконання курсової роботи (для студентів 2 курсу спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»). – Харків: ХНУ імені
В.Н.Каразіна, 2018 – 42 с.
10. Панасенко А.С. Виробнича практика: програма та методичні рекомендації для
студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство». Харків: ХНУ
імені В.Н.Каразіна, 2018 – 38 с.
11. Панасенко А.С. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для
студетів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Харків: ХНУ
імені В.Н.Каразіна, 2018 – 29 с.
12. Шамара І. М. Міжнародні економічні відносини:методичні рекомендації до
семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуальних науководослідних завдань. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – 47 с.
13. Шамара І.М., Грицак Ю.П. Організація туристичних подорожей: методичні
вказівки до виконання курсових робіт (2 видання, доповнене) (для студентів
спеціальності 242 «Туризм»). – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019. – 44 с.

Розміщення навчальної та методичної літератури в репозиторії
Університету

В репозиторії Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна розміщено понад 342 одиниць навчальної та методичної
літератури факультету, з них близько 100 видань – кафедри туристичного
бізнесу та країнознавства. До даного списку входять монографії, навчальнометодичні 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 100%. 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
У 2018/2019 н. р. було додано сторінки «Працевлаштування»,оновлено
інформацію про освітні програми кафедри, навчально-наукові видання
кафедри, презентацію кафедри, регулярно з’являлися повідомлення про
наукові події. Постійно оновлюються новини та анонси кафедри та інші
рубрики, які висвітлюють навчальну, методичну, наукову, виховну роботу.
Приділяється увага питанням працевлаштування випускників та
профорієнтаційній роботі.Відповідальний за наповнення сайту – доц.
Посохов І. С. Кафедрою започатковано і систематично підтримується робота
в соціальних мережах Facebook (викл. 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 2018/19 н.р. викладачами кафедри було проведено 43
відкритих заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки: 21 у
першому семестрі та 22 у другому семестрі. 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 «Google Classroom» – проф. Довгаль Г. В. У межах
дисципліни «Теорія та практика комунікацій» доц. Панасенко Г. С. було
проведено ділову гру з виборів представників до уявної Ради факультету, з
реальними програмами кандидатів та дебатами між ними. 19 листопада у
межах практичного заняття з теорії та практики комунікацій студенти
представили власні проекти телевізійних шоу на уявному «Каразінському
телебаченні». Значну роботу з використання інноваційних методів навчання
у межах дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» проводить доц.
Аксьонова Н. В., організовуючі квест-екскурсії містом та університетом.
Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою
навчання, запровадження елементів електронного навчання при навчанні
за денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачіврозробників).
Протягом року викладачами кафедри були розроблені наступні
дистанційні курси: 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.).
На даний час загальна кількість дисциплін навчального плану,
забезпечених розробленими дистанційними курсами на кафедрі сягає 80%.
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.

У 2019 р. кафедра співпрацювала з крупними підприємствами –
туристичною компанією «Tez Tour» та готельним комплексом«Club Hotel
Belpinar», які на конкурсних засадах відібрали студентів (20 осіб) для
проходження професійного стажування в Туреччині.
Протягом навчального року кафедрою було проведено наступні заходи
з професійного розвитку студентів:
- 15 листопада 2018 р. студенти першого курсу кафедри туристичного
бізнесу та країнознавства під керівництвом викл. Панової І. О.
побували на екскурсії у Харківській міській раді. У рамках візиту
студенти мали можливість познайомитися з працівниками та
депутатами міськради, увійти в курс справи про структуру та
функціонування даної муніципалітетної структури;
- 15 листопада 2018 року на факультеті МЕВ та ТБ відбудет ься майстерклас Андрія Ільєнка на тему «Еволюція бізнесу з Китаєм: на чому зможуть
заробити китаїсти»;

- Протягом березня 2019 року студенти спеціальності «Міжнародні
відносини та регіональні студії» разом з викладачами брали участь у
роботі «Школи молодого дипломата». Проект реалізується за
підтримки Департаменту міжнародного співробітництва Харківської
міської ради та Молодіжної ради при Харківському міському голові;
- 27 березня 2019 року, у межах тижня кар’єри, студенти кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства відвідали інтерактивний захід з
питань підвищення ефективності працевлаштування випускників «Як
продати себе роботодавцю в міжнародну компанію». Лектор: відомий
професор маркетингу Швейцарської школи бізнесу та готельного
менеджменту Магді Аталла;
- 2 квітня 2019 року студенти кафедри туристичного бізнесу та
країнознавства, у межах тижня кар’єри, зустрілись із засновником
мережі сендвіч-барів «Fresh line» Вадимом Бортником. Він розповів
історію створення мережі «Fresh line»;
- 12 квітня 2019 р. проф. Сичовою В. В. для студентів 5 курсу освітньої
програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» був
проведений виїзний семінар на базі Департаменту економіки і
міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації за
темою «Суб’єкти прийняття зовнішньополітичних рішень у
міжрегіональному співробітництві в умовах глобалізації».
Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної
мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних
студентів та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів.
Протягом 2018/19 н.р. студенти кафедри взяли участь у наступних
програмах академічної мобільності, стипендіальних програмах, літніх
школах:

-

-

-

Левенець Маргарита – участь у програмі академічної мобільності
Erasmus , Університет Фоджі, Італія, 01.02.2019 - 30.06.2019.
Ганна Герегієва – участь у програмі академічної мобільності Erasmus ,
м. Аррокелаш, Португалія, 2018 р.
Яндюк Аріна – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція,
Anhui University, Китай, вересень 2019 – лютий 2020.
Мороз Роман – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція,
Anhui University, Китай, вересень 2019 – лютий 2020.
Дрокіна Владислава – участь у стипендіальній програмі інституту
Конфуція, Hebei Normal University, Китай вересень 2019 – січень 2020.
Савченко Микита – участь у стипендіальній програмі інституту
Конфуція, Xiamen University, Китай, вересень 2018 – січень 2019.
Шанка Ярослав – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція,
Beijing Language and Cultural University, Китай, 01.09.2019 – 15.07.2020.
Романова Анастасія – участь у стипендіальній програмі інституту
Конфуція, Beijing Language and Cultural University, Китай, вересень 2017
– липень 2018.
Шкарупа Таісія – участь у стипендіальній програмі інституту Конфуція,
Chongqing Normal University, Китай вересень 2019 – січень 2020.
Шлома Любов – програма молодіжного обміну Уряду Японії «MIRAI»,
3-5 грудня 2018 р.
Ольшевська Анастасія – семінар “The same quality of all”, Польща,
26.06.2019 - 04.07.2019.
Студенти кафедри туристичного бізнесу та країнознавства (у кількості 5
осіб), які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини та
регіональні студії», під керівництвом проф. Сичової В. В. взяли участь у
Літній школі в Любліні за темою «Захист прав міґрантів» (Summer
School – Protection of Migrants’ Rights) у рамках проекту «Люблінська
коаліція для інтеґрації», з 02.07 по10.07.2019 р. у Католицькому
університеті в Любліні імені Іоанна Павла ІІ.
У вересні 2019 р. у межах програми Східного партнерства ЄС студенти
кафедри Данило Подшибякін та Ельвіра Скред стали молодіжними
послами ЄС «Young European Ambassador»

Наявні проблеми та шляхи їх вирішення
Продовжити сертифікацію дистанційних курсів, покращити роботу з
підготовки відеолекцій, розробити освітню програму підготовки гідівекскурсоводів у межах парадигми «Life Long Learning», яка реалізується в
університеті, вивчити можливості запровадження інших програм.
Продовжити роботу з підготовки власної навчальної літератури, активізувати
участь викладачів у програмах академічної мобільності.
4. МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Кафедра щільно співпрацює з науковцями країнам Центральної та
Східної Європи. Зокрема, в межах укладеної угоди про співробітництво та

угодою про академічну мобільність кафедра співпрацює з Вищої школою
готельного бізнесу та громадського харчування міста Познань за наступними
науковими напрямками: «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу
та готельного господарства України та Польщі».
Кафедра є членом міжвузівського об’єднання «Платформа розвитку
туризму», заснованого обласним комунальним закладом «Харківський
організаційно-методичний центр туризму». Одним із стратегічних напрямів
роботи є продовження співпраці із закладами вищої освіти, які готують
фахівців туристичної галузі. Представники кафедр туристичного бізнесу ЗВО
ведуть активну роботу щодо розвитку внутрішнього туризму на Харківщині
що значно зміцнює партнерство і підвищує цінності спільної діяльності.
Кафедра підтримує щільні наукові контакти з близько 100 вищими
навчальними закладами України, де надається туристична освіта. Завідувач
кафедри неодноразово виступав експертом МОН з акредитації відповідних
спеціальностей.
5. ВИХОВНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ
САМОВРЯДУВАННЯМ ТА ЙОГО ОРГАНАМИ
Складовою навчального процесу є виховна робота, в організації якої
кафедра має власні традиції. Одна з них передбачає урочисту посвяту
першокурсників у студенти-туристи, що відбувається у вересні і приурочена
Всесвітньому дню туризму.
Робота кураторів відбувається на плановій основі й регулярно
заслуховується на засіданнях кафедри.
Студенти кафедри беруть активну учать у громадській роботі з
розвитку туризму на Харківщині. 20.02.2019 керівництво ОКЗ «Харківського
організаційно-методичного центру туризму», нагородило студентів кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства за активну волонтерську діяльність,
участь у проведенні квесту щодо аудиту суспільних об'єктів та закладів на
предмет доступності для людей з інвалідністю у межах компанії «Цифрове
перетворення Харківської бласті» у травні 2018 року.
Кафедра проводить низку виховних та професійно-орієнтованих
заходів:
- 24–30 вересня з нагоди Всесвітнього дня туризму у Каразінському
університеті пройшов тиждень туризму;
- 8 листопада відбулась зустріч з організатором волонтерських і
дипломатичних проектів в Італії від всесвітньої молодіжної організації
AIESEC, на якій були присутні студенти кафедри туристичного бізнесу
та країнознавства. Спікер Андреа Бускардо;
- 17 грудня сумісно з Кирило-Мефодіївським центром Центральної
наукової бібліотеки та Центром болгаристики і балканських досліджень
імені Марина Дринова, кафедра туристичного бізнесу та країнознавств
провели засідання клубу «Словянські виміри» за темою «Різдво в
традиціях слов'янських народів»;

-

-

-

-

-

21 лютого 2019 р. з нагоди Міжнародного дня гідів кафедра виступила
організатором квесту для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» «Чи
знаєш ти Каразінський?»;
27 березня 2019 року, в рамках вивчення професійної дисципліни
«Організація виставково-ярмаркової діяльності в туризмі», студенти
третього курсу кафедри туристичного бізнесу та країнознавства на чолі з
доцентом кафедри Посоховим І.С. відвідали Міжнародну туристичну
виставку UITT «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ);
6 квітня 2019 року студенти 1-го та 2-го курсів під керівництвом доц.
Аксьонової Н. В. та доц. Посохова І. С. здійснили туристичноекскурсійну подорож до м. Полтава;
20 квітня 2019 року студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства напряму підготовки «Туризм»
здійснили туристично-екскурсійну подорож Харківщиною, а саме:
відвідали старовинні садиби у с. Старий Мерчик, с. Шарівка та с.
Володимирівка (Наталіївка);
Доц. Аксьонова Н. В. розробила і провела квест-екскурсію «Харків
козацький» з нагоди Дня українського козацтва.

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: європеїстика», спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», ОКР «Магістр»
2. Акредитація, освітньої програми «Міжнародні відносини та
регіональні студії: сходознавство», спеціальності 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОКР «Магістр»
3. Акредитація освітньої програми «Туризм», спеціальності 242
«Туризм», ОКР «Магістр».
4. Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення
комерціалізації наукових досліджень.
5. Розширення наукової роботи співробітників, публікація кожного не
менше 2-х статей у виданнях з impact-фактором.

6. У межах парадигми «Life Long Learning», яка реалізується в
університеті, розробити освітню програму підготовки гідів-перекладачів,
вивчити можливості запровадження інших програм.
7. 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.
8. 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.
9. Підготовка нових дистанційних курсів.
10. On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари.
11. Оновлення матеріально-технічної бази.
12. Успішно здійснювати міжнародну діяльність у рамках Erasmus+
13. Підготовка, організація та проведення міжнародної науковопрактичної конференції, залучення нових міжнародних учасників та
партнерів на основі договорів з університетами.
14. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах,
симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних.
Завідувач
кафедри
___________________________
підпис
5.09.2019 р.

____________________
прізвище, ініціали

ЗВІТ ПРО РОБОТУ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ К.Е.Н., ДОЦЕНТА ДАНЬКО НАТАЛІ ІВАНІВНИ

У 2018/2019 навчальному році були виконані завдання, що ставилися на початку
навчального року:
- Сформовано кадровий склад кафедри, що відповідає вимогам вищої школи та
проведено роботу щодо сприяння його професійному зростанню.
- Створено якісне науково-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються
на кафедрі, впроваджуються нові технології навчання;
- Проведено роботу щодо сприяння розвитку матеріально-технічного
забезпечення навчального процесу на кафедрі.
За звітний рік на кафедрі було видано 2 посібники, підготовлено 2 дистанційних
курси, 5 монографій та розділів у колективних монографіях, 13 статей, з яких 1
індексується в SKOPUS, прийняли участь у 12наукових та науково-практичних
конференціях, захищена 1 кандидатська дисертація.
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