
Звіт  

завідувача кафедри 

міжнародної економіки та світового господарства 

економічного факультету 

Задорожного Григорія Васильовича, д. е. н., професора 

про роботу кафедри в 2019-2020 н. р. 

 

Вся діяльність кафедри була спрямована на реалізацію вимог 

«Стратегії розвитку Каразінського університету» на 2019-2025 роки. 

 

1. Робота з кадрами 

 

• Склад кафедри.  

 

 Кількість осіб – 10, з них 1 професор (Задорожний Г.В.), 5 доцентів, 

кандидатів наук (Шуба О. А., Дуна Н. Г., Кім Т. І., Галуцьких Н. А., Задорожна 

О. Г.), 1 на посаді доцента (Халіна О. В.), 3 старших викладачі (Дідорчук І. Л., 

Ковтун Т. Д., Кошкарьова Є. Л.) 

 Кількість ставок – 8,5, з них 1 – професора (за бюджетом), 5,25 – доцента 

(у т. ч. – 1,5 за бюджетом), 2,25 – старшого викладача (у т. ч. – 0,5 за 

бюджетом). 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

 

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 

 

Кожен викладач кафедри згідно плану проходить підвищення кваліфікації. 

 У зв’язку з виробничою необхідністю підвищення кваліфікації старших 

викладачів кафедри міжнародної економіки та світового господарства Дідорчук 

Ірини Леонідівни, Ковтун Тамари Дмитрівни, яке було заплановано на 1 

семестр 2019-2020 навчального року було перенесене на 2 семестр.  

 З 17 березня 2020 року було введено карантинні умови з приводу «COVID-

19». Тому підвищення кваліфікації старших викладачів кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства Дідорчук Ірини Леонідівни, Ковтун 

Тамари Дмитрівни перенесено на 1 семестр 2020-2021 навчального року. 

 

1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та 

молодих викладачів і науковців. 

 

% викладачів зі ступенем – 60 

Середній вік докторів наук – 65 

Середній вік кандидатів наук – 46 

Середній вік усіх науково-педагогічних працівників – 48 

 



2. Результати науково-інноваційної діяльності і робота з комерціалізації 

результатів НДР 

 

2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами 

конкурсу, проведеного МОН України.  

Фундаментальна НДР «Духовно-ноосферо-сталий господарський розвиток як 

проривна теорія постнекласичної економічної науки (методологічні засади 

формування)» (2017-2019 рр.). 

Науковий керівник НДР – кандидат економічних наук, доцент Задорожна О. Г. 

Головний виконавець НДР – кандидат економічних наук Халіна О. В. 

Рукопис закінчено 2019.11.2019 року. Завершено НДР 31.12.2019 р. 

Підготовлено заключний звіт. 

Результати НДР розглянуто Вченою радою. Протокол від 22.11.2019 року № 10. 

 

2.2. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, 

описи яких надані до інноваційного центру університету протягом звітного 

періоду.  

 

  Реалізація інноваційного проекту «Комплексна фахова практика з 

міжнародного бізнесу». Керівники – ст. викладач Дідорчук І. Л., ст. викладач 

Кошкарьова Є. Л. Без державного фінансування. 

 

2.3. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

2.4. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 

  Дідорчук І. Л. (старший викладач кафедри) взяла участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіон – 2019: стратегія оптимального 

розвитку» (16 – 17 жовтня 2019 р.). 

  Дуна Н. Г. (доцент кафедри), Ветров І. А. студент (гр. ЕМ-41) взяли 

участь у пленарному засіданні ІV Всеукраїнської науково-методичної 

конференції з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» 26 

березня, 2020 р. 

  Студентки Головченко В. О., Довга А. М., Мілова Л. Р., Федів А. В. (гр. 

ЕМ-11); Травкіна К. В. (гр. ЕМ-31); Демиденко Р. А., Левицька М. А., 

Надточий Д. Ю., Ткаченко Д. Д. (гр. ЕМ-41); Вященко Г. Є., Оленіна О. Ю., 

Павленко А. Г., Шандра В. П. (гр. ЕМ-42); Серебрянська Т. О., Юрочкіна Ю. С. 

(гр. ЕМ-51) взяли участь в он-лайн засіданні Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених (24-25 квітня 2020 року) 

«Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку України».  

   



2.5. Проведення методичних семінарів, методологічних семінарів, майстер-

класів. 

 

Методичні семінари: 

 

Методологічні семінари: 

- Д. е. н., проф. Задорожний Г. В. 

- Каразинський міждисциплінарній методологічний науковий семінар 

«ДІВО-21: концептуальні засади подолання сучасної анти людяної глобальної 

кризи» 03.09.2019 р. 

 

2.6. Організація наукової роботи студентів та її результати. 

 

Участь студентів у: 

 Міжнародній науково-практичні конференції «Теорія та практика 

управління розвитком економіки» (10 жовтня 2019 р., м. Київ); 

 ІV Всеукраїнській науково-методичній конференції з міжнародною участю 

«Питання сходознавства в Україні» (26 березня, 2020 р., м. Харків); 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного 

розвитку України» (Харків, 24-25 квітня 2020 р.). 

 Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2019/2020 н. р. 

 

2.7. Публікації кафедри. 

 

Монографії 

1.Международная коллективная монография / под общ. ред. проф. в. п. Бабича, 

проф. Л. С. Рыбалко. – Харьков: изд. ВННОО, 2019. – 470 с. Видана в феврале 

2020 года «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI 

веке». 

Розділи у монографії:  

Задорожный Г. В. ДИВО – 21: концептуальные основания преодоления 

современного античеловечного глобального кризиса (с. 17-26); 

Задорожний Г. В. Духовно-людиномірна університетська освіта як засада 

осмислення і реалізації імперативу сьомого технологічного укладу (с. 206-211); 

Задорожна О. Г., Хомин О. В. Університетська людиномірна освіта як головна 

передумова формування духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку як 

стратегії виживання людства (с. 212-216). 

2. Задорожный Г. В. Человекомерность как основание научной парадигмы 

выживания человечества - Харьков: ВННОО, 2020. – 126 с. 



3.Задорожный Г. В. Неолиберальная глобализация: античеловеческий 

векторполисистемного кризиса (методологические аспекты). – Харьков: 

Издательство «ВННОО», 2020. – 234 с 

 

Препринти доповідей 

• Задорожный Г. В. ДІВО – 21: концептуальні засади подолання сучасної 

антилюдяної глобальної кризи. Препринт доповіді на Каразінському 

міждисциплінарному методологічному науковому семінарі 3 вересня 2019 р. – 

Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – 25 с. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано: 

Статей – 17. З них у зарубіжних виданнях – 0. З них зі студентами – 4. 

Тез доповідей – 5. З них у зарубіжних виданнях – 0. З них зі студентами – 2. 

 

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). 

 

Навчальне навантаження кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства за денною формою навчання складала 3997 годин, за заочною 

формою – 1101 годин. Загальне навантаження – 5098 годин. 

Середнє навантаження на одну ставку – 599,76 годин. 

 

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

 

Кафедра міжнародної економіки та світового господарства займає такі 

приміщення: кабінет завідувача (20 м2), 2 кімнати для викладачів (по 20 м2), 

методичний кабінет (20 м2). Розвитку матеріальної бази не було. 

 

 Запровадження нових навчальних дисциплін. 

  

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки 

фахівців. 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

 

Протягом 2018/2019 н. р. було проведено наступну роботу: 

1. Співробітники кафедри протягом 2018/2019 навчального року відвідували та 

проводили профорієнтаційну роботу в навчальних закладах міста Харкова та 

Харківської області. 



2. Прийнято активну участь співробітниками кафедри, випускниками та 

студентами спеціальності «Міжнародна економіка» у проведенні Днів 

відкритих дверей ХНУ імені В. Н. Каразіна (колектив кафедри). 

3. Кафедрою оновлені і надруковані буклети спеціальності (Лаборант 

Травкіна К. В.); 

4. Регулярне оновлення інформації профорієнтаційної спрямованості на сайті 

кафедри міжнародної економіки та світового господарства (Ст. викладач 

Дідорчук І. Л., лаборант Травкіна К. В.). 

  

Набір студентів на 1 курс спеціальності:  

Денна форма навчання: 

Бакалаври – 25 всього, з них 12 – бюджетна форма навчання, 13 – контрактна 

форма навчання; 

Магістри – 6 всього, з них 4 – бюджетна форма навчання, 2 – контрактна форма 

навчання. 

Заочна форма навчання: 

Бакалаври – 6 студентів – контрактна форма навчання. 

Магістри – 3 студенти, з них 1 – бюджетна форма навчання, 2 – контрактна 

форма навчання. 

 

3.6. 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). 

  

 Було створено електронний курс на платформі «MOODLE» з дисципліни 

«Міжнародний економічний аналіз» (автори: доцент Галуцьких Н. А, старший 

викладач Кошкарьова Є. Л.) 

 

3.7. Розвиток кафедрального веб-сайту. 

 

На веб-сторінці реалізована повноцінна інформаційна підтримка за розділами: 

Про кафедру, Навчання, Події, Наука, Студентам, Абітурієнтам. Студенти 

мають доступ до інформаційних пакетів дисциплін, робочих програм та НМКД, 

методичних рекомендацій з написання курсових робіт, корисних посилань для 

отримання грантів та інше. Для абітурієнтів був оновлений розділ, де надано 

актуальну інформацію щодо вступу та навчання, а також розміщені відповіді на 

актуальні запитання абітурієнтів та їх батьків. Проводилось своєчасне 

інформування про проведення Каразинського міждисциплінарного 

методологічного наукового семінару, а також розміщувались препринти 

доповідей учасників семінару. Сторінку в соцмережі Instagram пов’язали з 

сайтом для більш зручного перегляду світлин з життя кафедри. 

Відповідальна за сайт кафедри лаборант Травкіна К. В. 
 

http://www.me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=1&lang=ru
http://www.me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=15&lang=ru
http://www.me.econom.kharkov.ua/
http://www.me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=4&lang=ru
http://www.me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=13&lang=ru
http://www.me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=14&lang=ru


3.8. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих 

занять. 

 Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях відповідно до 

конкретних цілей, на семінарських підсумкових заняттях за тематичними 

розділами дисциплін, виконанням контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом.  

 Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

• тестові завдання; 

• розв’язування задач; 

• виконання творчих завдань (кейси, ситуаційні задачі та інше). 

 Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів 

навчальної дисципліни, виконання контрольних та індивідуальних робіт.  

 Дані про результати успішності в 2019/2020 навчальному році постійно 

обговорювалися на засіданнях кафедри, а також відповідну роботу проводили 

куратори студентських груп щодо покращення результатів навчання студентів. 

 Під час карантину з приводу «COVID-19», викладачі кафедри засвоїли 

дистанційні технології перевірки знань студентів, серед яких тестування за 

допомогою платформи Google форми. Ця платформа дозволила проводити не 

лише тестування з множинним вибором, а й перевіряти знання за допомогою 

відкритих питань та інтерактивних завдань. Разом з цим система Google 

надавала аналітичні данні стосовно кількості правильних та неправильних 

відповідей, розгорнуту статистику, котра допомагає викладачу зрозуміти 

ступінь освоєння навчального матеріалу, як окремого студента так і групи в 

цілому. 

 Протягом 2019/2020 навчального року викладачами кафедри проведено 16 

відкритих занять. У зв’язку з введенням карантину з приводу «COVID-19» дві 

заплановані лекції не проведено. 

 

3.9. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

 

Робота з випускниками кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства протягом 2019/2020 н. р. здійснювалася згідно плану роботи 

кафедри, затвердженого на засіданні кафедри 19 червня 2019 р. (Протокол 

№ 10). 

Протягом 2019/2020 н. р. було здійснено: 

- оновлення даних в реєстрі випускників (Ковтун Т. Д.); 

- оновлення та збір інформації про працевлаштування випускників кафедри 

міжнародної економіки та світового господарства (Ковтун Т. Д.); 

- використання зв'язків з випускниками для знаходження баз комплексної 

професійної практики з міжнародного бізнесу, виробничої та переддипломної 

практик (Кім Т. І., Дуна Н. Г., Галуцьких Н. А.); 



- використання зв'язків з випускниками для працевлаштування студентів 5-6 

курсів, інформування студентів про наявні вакансії та можливості проходження 

стажування на підприємствах, в яких працевлаштовані випускники (Дуна Н. Г., 

Ковтун Т. Д.); 

- залучення випускників кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства для проведення ділових тренінгів та відкритих лекцій у межах 

навчального процесу (викладачі кафедри, що читають лекційні курси); 

- залучення випускників кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства для проведення конференцій у межах навчального процесу (Дуна 

Н. Г., Ковтун Т. Д.); 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво, робота з укладання нових 

угод, результати цієї діяльності 

 

Співробітництво з Харківським німецьким центром.  

Міжнародне співробітництво з Харківською обласною громадською 

організацією «Мульті-Культі УА».  

Співробітництво з Україно-Німецьким академічним центром ХНУ імені 

В. Н. Каразіна. 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням, робота в 

гуртожитку, участь в організації дня факультету, спортивних змаганнях 

тощо. 

Протягом 2019/2020 н. р. було проведено наступну роботу. 

1. Куратором 1-го курсу, гр. ЕМ-11 (Дідорчук І. Л.) було проведено: 

– знайомство із групою, прийнято участь у святі «День знань», Посвячення в 

студенти, бесіди щодо організації навчального і виховного процесів в ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, здійснена допомога із адаптації до навчання в ХНУ – 

відповідно надана допомога щодо розміщення в гуртожитку, проходження 

медичної комісії, запису до ЦНБ та ознайомлення з їх роботою, 

– організовано зустріч 1-го курсу студентів спеціальності «Міжнародна 

економіка» з колективом кафедри (колектив кафедри), 

– проведено батьківські збори для батьків студентів 1-го курсу з метою кращої 

адаптації студентів до умов та вимог навчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

2. Кураторами всіх груп (Кім Т. І., Ковтун Т. Д., Халіна О. В., Галуцьких Н. А., 

Шуба О. А., Дуна Н. Г., Кошкарьовою Є. Л.): 

• проводилися щотижневі кураторські години, підтримувався постійний 

зв'язок зі старостами груп; 

• кураторами академічних груп проводилися інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, з питань пожежної безпеки, інструктажі для студентів, які 

направляються для проходження практики; 

• на засіданні кафедри доповідалися результати аналізу поточної ситуації в 

академічних групах; 



• постійно аналізувались та підводились підсумки результатів контролю знань 

з метою аналізу якості підготовки студентів до занять, відвідувались заняття 

груп з різних дисциплін;  

• підтримувався тісний зв'язок із викладачами, що проводять заняття в групах 

з метою визначення та попередження будь-яких ситуацій зниження навчальної 

дисципліни; 

• регулярно здійснювалась перевірка відповідності та повноти заповнення 

журналів старостами груп; 

• проводилися індивідуальні бесіди із студентами та їх батьками з приводу 

необхідності високої якості навчання та дотримання правил внутрішнього 

розпорядку; 

• до студентів доводилася інформація  щодо участі у наукових конференціях, 

які проводяться в Університеті та за його межами;  

• студентів спеціальності було залучено до участі у студентському науковому 

товаристві та підтримувався зв'язок з науковими керівниками студентів; 

• здійснено наукове керівництво науковими роботами студентів, які взяли 

участь у: 

 Міжнародній науково-практичні конференції «Теорія та практика 

управління розвитком економіки» (10 жовтня 2019 р., м. Київ); 

 ІV Всеукраїнській науково-методичній конференції з міжнародною участю 

«Питання сходознавства в Україні» (26 березня, 2020 р., м. Харків); 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного 

розвитку України» (Харків, 24-25 квітня 2020 р.); 

 Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2019/2020 н. р.: 

Травкіна К. В. (студентка гр. ЕМ-31), науковий керівник Шуба О. А. (к. г. н., 

доцент). 

Зайняла перше місце у другому (всеукраїнському) турі Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт 2019/2020 н. р. за спеціальністю 

«Управління фінансово-економічною безпекою» з темою наукової роботи: 

«Сучасні резервні валюти: боргова стійкість країн-емітентів резервних валют». 

 Переможцями першого (всеукраїнського) туру та учасниками другого туру 

стали: 

Левицька М. А. (студентка гр. ЕМ-41) з темою наукової роботи: «Накопичення 

золота як довгострокового стратегічного активу в контексті економічної 

політики країн» науковий керівник старший викладач Кошкарьова Є. Л. 

Матвієнко А. П. (студентка гр. ЕМ-41) з темою наукової роботи: «Аналіз 

світового ринку нафти та місце України на ньому» науковий керівник старший 

викладач Кошкарьова Є. Л. 
 

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення 

протипожежної безпеки.  
 

За приміщеннями кафедри закріплені відповідальні за протипожежний стан. 

Завідувачем кафедри проводиться інструктаж з питань створення безпечних 



умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки відповідно до 

розпоряджень. Під час проведення навчальних та виробничих практик зі 

студентами проводиться інструктаж зі створення безпечних умов праці та 

навчання, забезпечення протипожежної безпеки, що відображено у журналі 

проходження інструктажів з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.  
 

7. Завдання кафедри у наступному навчальному році. 
 

Основні завдання кафедри у наступному навчальному році складені у 

відповідності до Програми розвитку Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 рр. та завдань економічного факультету, а 

також відповідно затвердженим на засіданні кафедри планам заходів щодо 

забезпечення навчального процесу і засідань кафедри у 2020-2021 н. р. 

 

Навчальна робота: 

 

1. Якісне забезпечення навчального процесу з спеціалізації «Міжнародна 

економіка». Посилення навчально-методичного і наукового супровіду реалізації 

навчального плану на бакалаврському та магістерському рівнях. 

2. Головне спрямування навчального процесу в русло використання 

найновітніших досягнень людиномірної економічної науки, де особистість є 

свободо-відповідальним творчим базовим суб’єктом антикризових 

господарських трансформацій. 

 

Науково-дослідна робота: 

 

1. Продовження науково-дослідних робіт за тематикою актуальних проблем 

глобалізації, формування уноміки, як висхідної науки про розгортання якості 

людяності в процесі національного і глобального господарювання. 

2. Продовження роботи міждисциплінарного методологічного семінару з 

проблем дослідження світового господарства на принципах нової 

постнекласичної людино мірної економічної науки. 

 

Виховна робота: 

 

1. Забезпечити якісну роботу кураторів академічних груп. 

2. Підвищити рівень трудової дисципліни викладачів кафедри та працівників 

кабінету кафедри. 

3. Ефективне забезпечення роботи методичного кабінету кафедри відповідно 

до затвердженого часового графіку її працівників. 

 

Завідувач кафедри 

д. е. н., професор                                                               Григорій ЗАДОРОЖНИЙ 


