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ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

 

Концепція розвитку кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу передбачає вдосконалення науково-дослідної діяльності кафедри в 

наступних напрямах: підготовка та захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня докторів філософії та докторів наук; виконання науково-дослідної 

роботи кафедри, індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького 

складу (публікації та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і 

семінарах, «круглих столах»), організація науково-дослідної роботи студентів (в 

т. ч. керівництво курсовими та дипломними роботами студентів з дисциплін 

кафедри, організація їх публічного захисту; підготовка матеріалів до 

студентського наукового журналу «Управління розвитком», участь у науково-

практичних студентських конференціях, проведення конкурсу студентських 

наукових робіт), видання монографій. 

Науково-дослідна робота кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу передбачає: 

I. Наукова робота викладачів кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу 

 

Таблиця 5 
 

№ 
з/п 

Види робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

1 
Підготовка та захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня докторів філософії та доктора 
наук 

протягом 
року 

завідувач кафедри 

2 

Участь викладачів кафедри в наукових та науково-
практичних конференціях (регіональних, 
всеукраїнських, міжнародних), симпозіумах та 
семінарах (підготовка тез доповідей) 

протягом року 
завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Підготовка до друку наукових статей викладачів 
кафедри (підготовка статей) 

протягом року 
завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

4 

Затвердження тематики та керівництво курсовими 
та дипломними роботами студентів згідно 
навчального плану, організація їх публічного 
захисту 

протягом року завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

5 

Участь у рецензуванні наукових праць,  
дисертацій, авторефератів в спеціалізованих 
вчених радах 

протягом року завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

6 

Стажування на підприємствах і організаціях 

України, в провідних ВНЗ, науково-дослідних 

інститутах для постійного вдосконалення і 

підтримки професійного рівня 

протягом року викладачі кафедри 

Закінчення табл. 5 
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1 2 3 4 

8 

Активізація наукової співпраці з аналогічними 

кафедрами вищих навчальних закладів України: 

(обмін інформацією, участь в спільних 

конференціях, підготовка відгуків на 

автореферати), з метою організації в подальшому 

спільних наукових проектів 

протягом 

року 
завідувач кафедри 

9 Проведення наукових семінарів 
протягом 

року 

завідувач кафедри, 

викладачі кафедри 

II. Проведення науково-дослідної роботи зі студентами 
№ 

з/п 
Види робіт 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 
Проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за спеціальністю 
«Управління фінансово-економічною безпекою» 

вересень 
2019 р. – 
квітень 

2020 року 

завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

2 

Проведення на кафедрі конкурсу студентських 

наукових робіт для відбору найкращих робіт для 

подальшої участі у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт 

жовтень – 

листопад  

2019 р. 

завідувач кафедри, 

викладачі кафедри 

3 

Підготовка студентів до участі в II етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 

грудень 

2019 року 
Викладачі, студенти 

4 

Підготовка студентських наукових статей до 

друку в науковому журналу «Управління 

розвитком» ХНЕУ імені С. Кузнеця 

протягом 

року 
Викладачі кафедри, 

студенти 

5 
Проведення конкурсу студентських наукових 

статей 

квітень  

2019 р. 
Викладачі, студенти 

6 

Активізувати участь студентів у міжвузівських та 

загальноуніверситетських конкурсах курсових, 

наукових, дипломних і магістерських робіт, 

олімпіадах фахового спрямування 

протягом 

року 
Викладачі, студенти 

7 

Систематизувати підготовку студентів до 

виступів з доповідями на наукових семінарах, 

конференціях та інших наукових заходах 

протягом 

року 
Викладачі, студенти 

8 

Підготувати в співавторстві із студентами 

магістратури наукові статті у вітчизняні фахові 

видання 

протягом 

року Викладачі, студенти 

9 
Активізувати роботу студентських наукових 

гуртків 

протягом 

року 

Іващенко Г.А., 

Пастушенко А.О., 

Пархоменко Н. О. 

викладачі, студенти 
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Таблиця 6 

 

Звіт з наукової роботи кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу 

Відповідальні 

підрозділи 
Види робіт 

Результат, який очікується  2019/2020 навч. рік 

  (показники діяльності кафедри) 
Планові 

значення 

Фактичні 

значення 

1 2 3 4 5 

НДС 

Науково-

дослідна 

Наукова школа (за наявністю) 

(тема, кількість) 
0 0 

Фундаментальні дослідження 

(за кошти держбюджету/обсяг 

фінансування). Тема  

0 0 

Прикладні дослідження (за 

кошти держбюджету/обсяг 

фінансування). Тема. 

0 0 

Дослідження за господарчими 

договорами (обсяг 

фінансування). Тема 

0 0 

Бюджетна НДР кафедри  (год / 

ум. др.  арк.).  
500 / 5 2100 / 21 

Науково-

винахідницька 

Подання заявок на видачу 

охоронних документів (патент, 

патент на корисну модель, 

свідоцтво на авторський твір) 

0 0 

Отримання охоронних 

документів у звітному 

році(патент, патент на корисну 

модель, свідоцтво на 

авторський твір) 

0 0 

Науково-

видавнича 

Видання монографій 

(кількість): 
0 0 

у вітчизняних виданнях 

у зарубіжних виданнях 

Наукові публікації (кількість) 28 28 

Всього:  28 28 

в тому числі:     

Наукові публікаціі (статі, тези) 

у виданнях, що входять до 

міжнародних науково- 

метричних баз даних Scopus та 

Web of Science, Index 

Copernicus  

16 16 

Наукові публікації у 

зарубіжних виданнях 
3 3 



5 

Статті у фахових виданнях: 14 14 

в тому числі у  журналі 

«Економіка розвитку» 
1 1 

Участь у конференції 

«Економічний розвиток і 

спадщина Семена Кузнеця» 
0 0 

публікація статей 

(кількість) 
21 21 

публікація тез 

доповідей (кількість) 
7 7 

Науково- 

організаційна 

Організація та 

проведення науково-

практичних конференцій 

науково-педагогічних 

працівників  (тема, кількість): 1 1 

 міжнародних  

всеукраїнських 

університетських 

Організація та проведення  

студентських науково-

практичних конференцій. 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Управління 

фінансово-економічною 

безпекою" 

1 1 

міжнародних 

всеукраїнських 

університетських 

Бібліотека 

Висвітлення результатів 

наукових досліджень через 

доступ до електронного архіву 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(репозитарій, сайт кафедри):  

25 25 

кількість розміщених 

авторефератів,  

звітів про наукові дослідження,  

статей,  

збірників наукових праць 

студентів,  

збірників матеріалів 

конференцій (кількість 

розміщених одиниць) 

Міжнародни

й відділ 

Наукові 

комунікації 

Участь у міжнародних грантах, 

наукових, освітніх проектах і 

програмах (кількість) 

1 1 
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Співпраця з представниками 

міжнародної академічної 

спільноти (кількість контактів) 

4 4 

Співпраця із представниками 

зарубіжних компаній 

(роботодавців) (кількість 

контактів) 

0 0 

Співпраця з представниками 

вітчизняних компаній 

(роботодавців) (кількість 

контактів) 

15 15 

Складання угод із 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (кількість) 

2 2 

НДС 

Результати 

НДР 

студентів 

Підготовка учасників 1 етапу 

(кількість учасників) / ІІ етапу 

(кількість учасників) 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади  

5//3 4//1 

Підготовка учасників 1 туру 

(кількість учасників) /  ІІ туру 

(кількість учасників) 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

5 // 3 10 // 4 

Підготовка наукових 

публікацій студентів (кількість 

публікацій) 

45 45 

Залучення студенів до НДР 

кафедри (кількість студентів) 
40 40 

Аспірантура 

Підготовка 

науково-

педагогічних 

працівників 

Підготовка аспірантів 

(кандидатів наук) (кількість) 
5 5 

Всього 

До захисту у поточному році 

Підготовка докторантів 

(докторів наук) (кількість): 
1 1 

Всього: 

До захисту у поточному році 

Присвоєння наукових звань 

(кількість): 
1 1 

Доцент 

Професор  

 

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із 

закордонними організаціями 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні): 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Італія 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдавія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німеччина 

 

 

 

Польща 

 

 

Університет 

Кассіно і 

південного Лаціо  

 

Університет 

Генуї 

 

Карагандинський 

державний 

індустріальний 

університет  

 

Карагандинський 

державний 

медичний 

університет 

 

Молдавський 

державний 

університет  

 

Тираспольській 

державний 

університет 

(Кишинів) 

 

Остфальський 

університет 

прикладних наук 

 

Університет 

соціальних наук 

(Варшава) 

Проект Єразмус 

«Students Study 

Upgrading by 

Developing 

Learning 

Autonomy / 

STUDAUTO» 

Меморандум про 

співробітництво 

Проведення 

спільних 

наукових 

досліджень 

Португалія Політехнічний 

інститут 

Браганси 

Проведення 

спільних 

наукових 

Договір, термін 

дії червень 2024 

р. 

Проведення 

спільних 

наукових 
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Таблиця 7 

 

 

Проведення конференцій (викладачі, аспіранти) 

 
№ 

з/п 
ПІБ Тип* Рівень  Назва Дата 

1 
Отенко І.П., 

Іващенко Г.А. 
Викладацька Міжнародний 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

"Сучасні 

проблеми 

моделювання 

соціально-

економічних 

систем" 

9 квітня 2020 року 
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Таблиця 8 

Переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсів 

№ ПІБ викладача Тип 
Назва 

роботи 

Напрям, 

спеціальність 

ПІБ 

студента 
Тур  Місце 

                

1 
Іващенко Ганна 

Анатоліївна 

Всеукраїнсь- 

кий конкурс  

Аналіз 

впливу 

політичних 

факторів на 

економічну 

безпеку 

Сербії 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Карталія 

Дарія Міле 
2 2 

2 

Птащенко 

Олена 

Валеріївна 

Всеукраїнсь- 

кий конкурс  

Технології 

легкої 

промисловості 

Кущ Яна 

Миколаївна 
2 2 

3 
Перепелюкова 

Олена Василівна 
Всеукраїнський 

конкурс 

Вплив рівня 

корупції в 

Україні на її 

економічну 

безпеку 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Романова 

Дар'я Олегівна 
1 - 

4 
Пархоменко 

Наталія 

Олександрівна 

Всеукраїнсь-

кий конкурс 
  

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Андерс 

Євгенія, 

Гаркуша 

Владислава, 

1 - 

5 
Пархоменко 

Наталія 

Олександрівна 
Всеукраїнсь-   

По дисципліні 

«Міжнародна 

економіка» 

Готвянська 

Ірина 
1 - 

6 
Пархоменко 

Наталія 

Олександрівна 

Всеукраїнський 

конкурс 

Світові торгові 

війни у 

молочній 

індустрії 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Андерс 

Євгенія, 
1 - 

7 
Гронь 

Олександра 

Вікторівна 

Всеукраїнський 

конкурс 

Корупція -

перешкода для 

іноземних 

інвестицій в 

Україну 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Козлова 

Анастасія 
1   

8 
Пастушенко 

Андрій 

Олександрович 

Всеукраїнський 

конкурс 
  

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Полупан 

Маргарита 
2 3 

9 
Пастушенко 

Андрій 

Олександрович 

Всеукраїнський 

студентський 

історичний 

турнір 

  

VIII 

Всеукраїнський 

студентський 

історичний турнір 

на базі Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Сотнік Артем, 

Шалаєва 

Анастасія 
  3 

10 
Коротков Дмитро 

Сергійович 
Всеукраїнський 

конкурс 
  

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Горбачевський 

Назар 
1   
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Характеристика масових заходів з НДРС: 

(олімпіади, конкурси, конференції, виставки тощо) із зазначенням назви 

заходу, П. І. Б. студента, курсу, факультету, переможців, керівників: 

 

Викладачами кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу 

проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 75 студентських 

наукових робіт (84 учасника), що надійшли з 40 закладів вищої освіти. 

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу 21 учасника та нагородити: 

 

Диплом  

І ступеня,  

ІІ ступеня,  

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Найменування вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

1 2 3 4 

І ступеня 

Травкіна Карина 

Вікторівна 

Шуба Олена 

Артурівна, к.г.н., 

доцент кафедри 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Харківський 

національний 

університет імені 

В. Н. Каразіна 

І ступеня 

Ткачук Євгеній 

Анатолійович 

Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

І ступеня 

Кобець Жанна 

Олександрівна 

Рекуненко Ігор 

Іванович, д.е.н., 

професор кафедри  

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Сумський державний 

університет 

І ступеня 

Кобцева Дарина 

Анатоліївна 

Кривуля Павло 

Вікторович, к.е.н., 

доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля, м. 

Сєвєродонецьк 
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ІІ ступеня 

Шахворост Руслана 

Василівна 

Баранецька Ольга 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

безпеки, 

правоохоронної 

діяльності та 

фінансових 

розслідувань 

Тернопільський 

національний 

економічний університет 

ІІ ступеня 

Потихач Вікторія 

Василівна 

Баранецька Ольга 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

безпеки, 

правоохоронної 

діяльності та 

фінансових 

розслідувань 

Тернопільський 

національний 

економічний університет 

ІІ ступеня 

Солосіч Олександр 

Сергійович 

Тульчинська Світлана 

Олександрівна, д.е.н., 

професор кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Національний техінчний 

університет України 

"Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського" 

ІІ ступеня 

Лесик Микола 

Валерійович 

Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

ІІ ступеня 

Карталія Дарія 

Міле 

Іващенко Ганна 

Анатоліївна, к.е.н., 

доцент кафедри 

міжнародного бізнесу 

та економічного 

аналізу 

Харківський 

національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

ІІ ступеня 

Сауліна Альона 

Ігорівна 

Рибальченко 

Людмила 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

економічної та 

інформаційної 

безпеки 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 
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ІІІ ступеня 

Попович Катерина 

Федорівна 

Башинська Ірина 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри обліку, 

аналізу і аудиту 

Одеський національний 

політехнічний 

університет,  Інститут 

бізнесу, економіки та 

інформаційних 

технологій 

ІІІ ступеня 

Годлевська Валерія 

Олександрівна 

Лук'янова Валентина 

Вячеславівна, д.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри економіки 

підприємства і 

підприємництва 

Хмельницький 

національний 

університет 

ІІІ ступеня 

Бережецька Тетяна 

Олександрівна 

Свистун Людмила 

Анатоліївна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри фінансів, 

банківського бізнесу 

та оподаткування 

Національний 

університет "Полтавська 

політехніка імені Юрія 

Кондратюка" 

ІІІ ступеня 

Калінін Кирило 

Михайлович 

Пересада Олена 

Василівна, старший 

викладач 

Харківський 

національний 

університет 

радіолектроніки 

ІІІ ступеня 

Черкашина Аліна 

Олександрівна 

Головко Олена 

Григорівна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри  фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

ІІІ ступеня 

Шопіна Анна 

Михайлівна 

Головко Олена 

Григорівна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри  фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

ІІІ ступеня 

Лесюк Владислав 

Станіславович 

Федірець Олег 

Володимирович, 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту 

Полтавська державна 

аграрна академія 
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ІІІ ступеня 

Літвиненко 

Олександра 

Олександрівна 

Романчик Тетяна 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

економіки та 

маркетингу 

Національний технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний інститут" 

ІІІ ступеня 

Шегунова 

Олександра 

Олександрівна  

Тохтамиш Тетяна 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

фінансів та кредиту 

Харківський 

національний 

університет будівництва 

та архітектури 

ІІІ ступеня 

Дроняк Володимир 

Вікторович 

Витвицька Уляна 

Ярославівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

фінансів 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

ІІІ ступеня 

Дробітько 

Катерина 

Дмитріївна 

Жихор Олена 

Борисівна, д.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри публічного 

управління та 

підприємництва 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського 

"Харківський авіаційний 

інститут" 

 

Впродовж 2019-2020 навч. року викладачами кафедри здійснено 

керівництво студентськими науковими статтями та тезами: 

Таблиця 11 

 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукових статей (тез 

доповідей на конференціях) 

     
№ ПІБ викладача Тип Кіл-ть, шт. 

 
1 

Лебідь О.В. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 4 

 
2 

Пастушенко А.О. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 1 

 

3 

Іванієнко В.В. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 21 

 
4 

Петряєва З.Ф. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 10 

 

5 

Гронь О.В. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 1 

 

6 

Мішин О.Ю. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 11 
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7 

Савенко К.С. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 4 

 

8 

Азаренков Г.Ф. публікація у фахових виданнях без 

авторства наукового керівника 16 

   Разом   68 

 - Публікації 

 

Викладачами кафедри за 2019-2020 роки підготовлено 49 публікацій, з них 

– 14 наукових статей опубліковано у виданнях, які входять в науково-метричні 

бази даних. 

Таблиця 12 

Публікації у періодичних виданнях по кафедрі міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу 

№ 

з/п 

Автори (із 

зазначенням частки 

кожного співавтора 

кафедри, яка звітує, в 

ум.- друк. арк. )*1 

Назва роботи 
Тип 

видання *3 

Назва видання, дата видання 

(ЧЧ.ММ.РР)/ 

Обсяг, 

ум.- 

друк. 

арк., 

усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Пархоменко Н.О. (1,2) 

Тіньовий бізнес в Україні 

та країнах Європейського 

Союзу: тенденції, причини 
та наслідки 

0 
Молодий вчений. - 2019. - № 11 

(75). (28.11.19) 
1,2 

2 
Lysytsia, N.; Martynenko, 

M.; Bielikova, N.; Gron, O. 
(0,25); Us, M. 

Directions of social 

partnership of employers and 

universities in the sphere of 
economic education in 

Ukraine   

стаття у 

фаховому 
виданні 

Entrepreneurship and Sustainability 

Issues 

Volume 7 Number 1 September 2019 

7(1): Р. 336-352.  

1,25 

3 

Lysytsia N.,  

Martynenko M.,  

Prytychenko T.,  
Gron O. (0,2),  

Liakh I. 

Differentiation of employers 
as potential partners of 

higher educational 

institutions 

стаття у 

фаховому 
виданні 

Economics of Development 

Volume 18 2019, Issue #2, pp. 29-40 
(25.08.2019) 

1 

4 
Мішина С. В. (0,34), 

Мішин О. Ю. (0,34) 

Науково-практичні засади 

впровадження контролінгу 

персоналу на 
підприємствах 

Cтатті у 
фахових 

виданнях 

Електронне наукове фахове 
видання "Ефективна економіка". – 

2019. – № 10.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/p

df/10_2019/44.pdf (20.10.2019) 

0,68 

5 Іващенко Г.А. (1,1) 
Забезпечення податкової 

безпеки 

Cтатті у 

фахових 

виданнях 

Електронне наукове фахове 

видання "Ефективна економіка". – 
2019. – № 10.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/p
df/10_2019/44.pdf (20.10.2019) 

1,1 

6 
Prokopishyna O. (0,18), 
Kozubova N.,  Satusheva K. 

(0,18)  

Accounting and analytical 

base for management of 

logistic flows in tourism 
business 

стаття в 

професійних 
виданнях 

(нефахові), 

збірник статей 

SHS Web of Conf. Volume 67, 03010 

(2019). – 6 р.  
0,55 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050
https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050
https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050
https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050
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Продовження табл. 12  
 

1 2 3 4 5 6 

7 
Сатушева К. B. 

(0,375), Коптєва О.В. 

Звітність за результатами 

інноваційної діяльності як 
інструмент податкового 

адміністрування 

міжнародного бізнесу 

стаття у 
фаховому 

виданні 

БІЗНЕС-НАВІГАТОР Випуск 6 (55) 2019 

року 
0,75 

8 
Kozubova N., 
Satusheva K. (0,3) 

International hotel business: 

problems and prospects for 

development  

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія: 

Економіка і управління Том 30 (69). N 5, 2019. 

0,6 

9 
Воронюк Є.В. "м" 

(0,15), Чепелюк М.І. 
"м", (0,15)   

Інституціональний підхід 
до формування економічної 

безпеки підприємницької 

діяльності в Україні та світі 

стаття у 

фаховому 
виданні 

Бізнес-Інформ 2019. № 9. - С.. 86-91 0,3 

10 
Мішина С. В. (0,12), 
Мішин О. Ю. (0,12) 

Сучасні методи 

антикризового управління 
персоналом на 

підприємстві 

тези 
доповідей 

Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика – 

матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків – м. Торунь, 3-4 

березня 2020 року. – Харків: ФОП Панов 

А.М., 2020. – С. 179 – 181. (03.03.2020) 

0,24 

11 
Мішина С. В. (0,3), 

Мішин О. Ю. (0,3) 

Науково-практичні засади 

соціального проектування  

стаття у 

фаховому 
виданні 

Електронне наукове фахове видання 

"Ефективна економіка". – 2020. – № 1  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=76

20 (20.01.2020) 

0,6 

12 
Петряєва З. Ф. (0,6) 

Іващенко Г. А. (0,6) 

Методичне забезпечення 
оцінки експортного 
потенціалу підприємства 

стаття у 

фаховому 
виданні 

 Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: 

http://www.economy. 
nayka.com.ua/?op=1&z=7572 (30.01.2020 р.) 

1,1 

13 Остапенко О.Г. (0,3) 
Обмеження прав під час 
карантину: що «каже» 

законодавство?  

тези  

доповідей  

https://uplan.org.ua/analytics/obmezhennia-prav-

pid-chas-karantynu-shcho-kazhe-
zakonodavstvo/?fbclid=IwAR2GeiTT4_TPK96K

1RKjYGPgDYUeCKEQFfEyCfb29E74hidtBvxt

9TeD1os 

0,3 

14 
Євдокімова-Лисогор 

Л.А. (0,64) 

Модель підготовки 
майбутніх фахівців 

міжнародного бізнесу до 

міжкультурного діалогу 

стаття у 

фаховому 
виданні 

Педагогіка формування творчої особистості у 
вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. 

Т.2. - URL: http://www.pedagogy-

journal.kpu.zp.ua/archive/2020/69/part_2/26.pdf 

0,64 

15 
Остапенко О.Г.(15,7), 
Сергієнко В.В. (1,8) 

Конституційне право 
України 

навч. пос. ХНЕУ, 2020. - 280 с. 17,5 
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Продовження табл. 12 

1 2 3 4 5 6 

17 Перепелюкова О.В 

МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ 

СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Держава та регіони. № 1 (2020). С.137-142. 0,6 

18 Перепелюкова О.В 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 
СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ІНСТРУМЕНТІВ 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

стаття у 
фаховому 

виданні 

БізнесІнформ. 2020. С. 36-41. 0,7 

19 Пархоменко Н.О. (1,2) 

Вплив міжнародних 

рейтингів на 

конкурентоспроможні

сть закладів вищої 

освіти 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Електронне наукове фахове видання 

"Ефективна економіка". – 2020. – № 

3  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?o

p=1&z=7738  

DOI: https://doi.org/10.32702/2307-

2105-2020.3.76" \t "_blank . 

(26.03.2020). 

1,2 

20 Пархоменко Н.О. (1,1) 

Особливості 

управління 

економічною 

безпекою 

будівельного 

підприємства 

стаття у 

фаховому 
виданні 

Електронне наукове фахове видання 

"Ефективна економіка". – 2020. – № 

53  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=78

77. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-

2020.5.61" \t "_blank  (28.05.2020) 

1,1 

21 Булкіна І.А. (0,52) 

Міжнародні рейтинги як 

основні характеристики 

міжнародного освітнього 
ринку послуг 

стаття у 
фаховому 

виданні 

Бізнес Інформ. -  2020. - № 4 0,52 

22 Шемаєва Л. М. (0,3) 

Трансформація навичок 

доброчесності: від 

академічного середовища 
до міжнародних 

економічних відносин  

стаття 

Innovative Educational Technologies: European 

Experience and its Application in Training in 

Economics and Management. – Training. – 
Poland: WSBiP, 2020.  – PP. 118 – 123. 

(31.01.2020) 

0,3 

23 БровкоО. В. 

Карпатський єврорегіон як  

форма транскордонної  

співпраці в  Європі 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та 

методика викладання соціально-політичних 
дисциплін» , 2020. С. 14-18. 

0,5 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.61%22%20%5Ct%20%22_blank
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Продовження табл. 12 

1 2 3 4 5 6 

24 
Бровко О.В., 
Жеребятнікова І.В. 

Історія та особливості 

взаємовідносин 

України з Євросоюзом 

тези 
доповідей 

Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції : 

збірник матеріалів ХХXІІІ 
Харківських політологічних читань (м. 

Харків, 24 квітня 2020 р.). – Харків : 

Право, 2020. – С. 51-55. 

0,1 

25 
Derid I. (0,73), 
Dotsenko O. (0,73), 

Rossi A. (0,73) 

Attainment of the Global 
Sustainable Development 

Model through the Break of 

the Vicious Circle: Poverty – 
Environmental Problems – 

Poverty. 

періодичне 
наукове 

видання 

інших 
держав, які 

входять до 

Організації 
економічног

о 

співробітниц

тва та 

розвитку 

та/або 
Європейсько

го Союзу 

Evropský časopis ekonomiky a managementu. 
2020. V. 6. Iss. 2. P. 6–15. DOI: 

10.46340/eujem.2020.6.2 

2,2 

26 
Доценко О. М. (0,3), 
Новікова Л. В. (0,3) 

Роль ШОС у забезпеченні 

міжнародної інформаційної 

безпеки. 

тези 

наукової 

доповіді 

Актуальні проблеми міжнародних відносин та 
міжнародного права : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 

14 лютого 2020 року) /  упор. Доценко О. М., 
Новікова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 

0,6 

27 Доценко О. М. (0,6) 

Що дає Україні асоціація з 

ЄС у сфері протидії зміні 
клімату? 

тези 

наукової 
доповіді 

Стратегічні напрями зовнішньої політики 

Європейського Союзу : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

(Харків, 16 квітня 2020 року) / упор. Доценко 
О. М., Новікова Л. В., Червяцова А. О. Х.: 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020 (подано до 

друку). 

0,6 

28 Коротков Д.С.  

Політичні технології у 

міжнародних відносинах: 

сутність та етапи 
використання 

стаття у 
фаховому 

виданні 

Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво 

«Гілея», 2020. – Вип. 154 (№ 3). С. 280-295 
0,7 

29 Дейнеко С.М.  

Експозиційна робота в 

Харківському історико-
краєзнавчому музеї імені Г. 

Сковороди у перші 
повоєнні роки (194401950) 

стаття у 
фаховому 

виданні 

Сіверщина в історії України. 2020. Вип. 13. С. 

370-374. 
1,4 
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Відомості про науково-дослідну роботу студентів та інноваційну діяльність 

студентів за 2019 / 2020 навчальний рік 

Характеристика наукових студентських гуртків, їх керівництво та 

напрями роботи 
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Звіт студентського наукового гуртка «Історик-міжнародник» на 2019/2020 

навчальний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата Тема засідання 

1 Вересень Проведено команді дослідження за темою «Що 

спричиняло середньовічну «танцюючу чуму»».    

2 Жовтень  Відбулися студентські дебати за темою «Де 

знаходиться гробниця Клеопатри» . 

3 Листопад Заслухано доповіді за тематикою «Дружба та 

ворожнеча між християнами та мусульманами у часи 

хрестових походів».  

4 Грудень  Організовано колективне обговорення теми «Як і чому 

було побудовано Стоунхендж».  

5 Січень Проведено індивідуальні дослідження за тематикою 

«Чи могли римські легіонери дістатися Китаю?».  

6 Лютий  Заслухано доповіді за тематикою «Китай часів Ден 

Сяопіна». 

7 Березень  Організовано дебати за темою «Таємниця зникнення 

першої європейської колонії у Віргінії». 

8 Квітень  Заслухано доповіді студентів за тематикою «Жертви 

атлантичної работоргівлі XVIII – XIX ст.» .   

9 Травень  Обговорено сучасні тенденції у світі міжнародних 

взаємин та їхні історичні коріння. 

10 Червень  Проведено дискусію за темою «Історія хвороби: від 

чуми до COVID 19». 
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Звіт щодо роботи гуртка  

“Міжнародна бізнес-аналітика”  

за 2019-2020 навчальний рік 

Характеристика наукового студентського гуртка, його керівництво та напрями 

роботи. Кількість студентів, що бере участь в роботі: 

 

Студентський науковий гурток 

Керівник наукового 

гуртка 

Напрямок наукових досліджень Кількість 

учасників 

(студентів) 

К.е.н., доц. Пархоменко 

Н.О. 

Міжнародна бізнес-аналітика 20 

 

Напрями роботи студентського наукового гуртка 

Період Назва заходу Учасники Відповідальні 

за виконання 

Примітка про 

виконання 

Вересень 

2019 

Затвердження 

плану роботи 

студентського 

наукового гуртка 

на 2019-2020 

навчальний рік 

Студенти  

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко 

Н.О. 

Виконано 

Жовтень 

2019 

Мозковий штурм 

“Обговорення 

інноваційних ідей  

проведення 

наукового 

дослідження з 

міжнародного 

бізнесу” 

Студенти 3-4  

бакалаврату, 1 

курсу 

маністратури 

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Пархоменко 

Н.О. 

Виконано 

Листопад 

2019 

Підготовка до 

конкурсу 

студентських 

Студенти  

кафедри 

міжнародного 

к.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Виконано, 

підготовлено 7 

робіт, з яких 3 
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наукових робіт бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

Пархоменко 

Н.О., к.е.н., 

проф. 

Петряєва З.Ф. 

стали 

призерами у 1 

етапі 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

наукових 

робіт зі 

спеціальності 

“Міжнародні 

економічні 

відносини” - 

Андерс Є., 

Козлова А., 

Євсєєв Д. 

Грудень 

2019 

Круглий стіл 

“Документна 

комунікація у 

сфері 

міжнародних 

відносин” 

Проведення 1 

етапу 

Всеукраїнської 

олімпіади зі 

спеціальності 

“Міжнародні 

економічні 

відносини”, з 

дисципліни 

“Міжнародна 

економіка” 

Студенти 

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

к.е.н., доц. 

Сатушева К.В. 

Виконано, 

проведено 1 

етап 

олімпіади, в 

якій прийняло 

участь 17 

студентів, 

призерами 

стали Андерс 

Є., Тешнер І., 

Гаркуша В., 

Готвянська І. 

Лютий 2020 Майстер-клас 

“Написання 

наукової статті” 

Студенти 4 

курсу, 

студенти-

магістри 1м 

факультету 

КіМБ 

К.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

Виконано 

Березень 

2020 

Круглий стіл за 

темою: 

“Міжнародна 

безпека” 

Студенти 

магістратури 

факультету 

КіМБ 

К.е.н, доц. 

Перепелюкова 

О.В. 

Виконано  

Квітень 

2020 

Конкурс наукових 

статей студентів 

Студенти  1-4 

курсів 

К.е.н., проф. 

Іванієнко В.В., 

Виконано 
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за результатами  

досліджень 

факультету 

КіМБ 

к.е.н., доц. 

Мішин О.Ю. 

Травень 

2020 

Конкурс 

студентських 

наукових статей 

за результатами 

дипломних робіт 

Студенти 4 

курсу 

факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Мішин О.Ю. 

Виконано 

Червень 

2020 

Майстер-клас 

“Процедура  

міжнародних 

ділових 

переговорів” 

Студенти 1-3 

курсів кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

К.і.н., доц. 

Пастушенко 

А.О. 

Виконано у 

середовищі 

zoom 

Червень 

2020 

Підсумкове 

засідання 

“Результати та 

перспективи 

наукових 

досліджень 

наукового 

студентського 

гуртка” 

 

Студенти  

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко 

Н.О. 

Проведено у 

середовищі 

zoom 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу, протокол № __ від __.06. 2020 року 

Керівник наукового гуртка, 

к.е.н., доц.         Пархоменко Н.О. 

Завідувач кафедри,  

д.е.н., проф.        Отенко І.П. 
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Склад гуртка “Міжнародна бізнес-аналітика” (2019-2020 н.р.) 

 

1. Гаркуша Владислава 

2. Кущій Софія 

3. Макаренко Ірина 

4. Сікаленко Алеся 

5. Огієнко Наталія 

6. Євсєєв Дмитро 

7. Смолко Яна 

8. Костіна Катерина 

9. Шипова Дарія 

10. Гуляєв Анатолій 

11. Готвянська Ірина 

12. Капленко Ніка 

13. Бобошко Микита 

14. Цибульнік Яна 

15. Василенко Антон 

16. Тешнер Ілля 

17. Татаренко Юлія 

18. Козлова Анастасія 

19.  Андерс Євгенія 

20. Шинкаренко Алеся 
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Відомості про науково-дослідну діяльність  

студентів НАУКОВОГО ГУРТКА «БЕЗПЕКООРІНТОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ»  

за 2019 / 2020 навчальний рік 

1. Характеристика наукового студентського гуртка, його керівництво та напрями 

роботи. Кількість студентів, що приймає участь в роботі: 

 

Студентський науковий гурток 

Керівник наукового 

гуртка 

Напрямок наукових досліджень Кількість 

учасників 

(студентів) 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 

Безпекоорієтоване управління 25 

 

Напрями роботи студентського наукового гуртка 

Період Назва заходу Учасники Відповідальні за 

виконання 

Вересень 2019 Круглий стіл за 

темою: «Ризик-

менеджмент в системі 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємства» 

Студенти 1 та 2 

курсів 

магістратури 

спеціальності 

«Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О. 

Жовтень 2019 Тренінг розвитку 

індивідуальних 

здібностей «Ключові 

компетентності 

спеціаліста з 

фінансово-

економічної безпеки» 

Підготовка 

студентських 

наукових робіт на 

конкурс за 

спеціальністю 

«Управління 

Студенти 1 та 2 

курсів 

магістратури 

спеціальності 

«Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О. 
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фінансово-

економічною 

безпекою» 

Листопад 2019 Круглий стіл за 

темою: “Управління 

корпоративною 

безпекою 

підприємства” 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Перепелюкова 

О.В. 

Грудень 2019 Круглий стіл 

“Корпоративна 

культура як метод 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства”. 

Конкурс наукових 

статей студентів за 

результатами 

магістерських 

досліджень 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. Мішин 

О.Ю. 

Березень 2020 Круглий стіл за 

темою: “Антикризове 

управління в системі 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства” 

Студенти 3-4 

курсів факультету 

КіМБ 

К.е.н. доц. 

Пархоменко Н.О., 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 

Квітень 2020 Майстер-клас 

“Формування 

елементів наукової 

новизни при 

написанні наукових 

статей” 

Студенти 4 курсу, 

студенти-магістри 

1м факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

Травень 2020 Конкурс студентських 

наукових статей 

Студенти 4 курсу 

факультету КіМБ 

К.е.н., проф. 

Іванієнко В.В., 

к.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 

Червень 2020 Підсумкове засідання 

“Результати та 

перспективи наукових 

досліджень наукового 

студентського гуртка” 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., к.е.н., 

доц. Іващенко Г.А. 
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