
ПРОГРАМА  

розвитку кафедри міжнародного бізнесу 

 НН Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 

2021-2026 років 

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми 

Кафедру засновано наказом ректора університету  20 вересня 1990 року як 

кафедру управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетингу. У 2009 р. 

кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра міжнародного бізнесу. 

У 2000 р. кафедра набула статусу випускової і вперше в Україні у ІМВ 

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Міжнародний бізнес». Наразі 

кафедра здійснює навчальний процес в рамках спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» за ОП «Міжнародний бізнес» ОР магістр, ОП «Міжнародний 

бізнес (менеджмент та маркетинг) ОР магістр (заочна форма навчання) та ОП 

«Міжнародний бізнес з обов’язковим вивченням двох іноземних мов» ОР бакалавр.  

За  30 років існування  кафедра міжнародного бізнесу, як учбовий і науковий 

підрозділ інституту та університету, набула всеукраїнського авторитету в освітніх  

та бізнесових колах . 

Освітні навчальні програми кафедри міжнародного бізнесу є 

висококонкурентними  за якістю навчального процесу та користуються зростаючим 

попитом  серед абітурієнтів. За останні три роки на ОП «Міжнародний бізнес» ОР 

бакалавр  приймальна комісія  набирає 4 групи з високими прохідними балами.  

Сьогодні кафедра забезпечує навчальний процес за 50 курсами , із них  20 – 

англійською  мовою. 

Кафедра ініціювала створення англомовної магістерської програми 

«International management and marketing», яка в 2020 році успішно пройшла 

акредитацію Національної агентства із забезпечення якості вищої освіти. Гарант 

програми (доцент Д.А.Глухова). 

У вересні 2021 року на високому організаційному та методичному рівні 

відбулася процедура акредитації  магістерської  ОП «Міжнародний бізнес», мова 

викладання українська, гарант програми проф. В.А.Вергун. 

Викладачі кафедри беруть активну участь у забезпечені навчального процесу за 

програмою «International business, commerce and finance» кафедри міжнародних 

фінансів ІМВ та за міжнародною програмою в університеті у Гонконзі. 

Кафедра постійно створює та поновлює власну джерельну базу забезпечення 

навчального процесу. Тільки в 2019-2021 роках опубліковані такі  значні наукові та 

навчально-методичні праці: 

Новітні форми міжнародного  бізнесу в умовах глобальних інституційних та 

технологічних змін: монографія,/ Д.П.Расшивалов, В.А.Вергун, В.П.Мазуренко та 

ін.; за ред. Д.П.Расшивалова. – К.: ВАДЕКС, 2019. – 540 с. 

Вергун В.А, Приятельчук О.А., Гуменюк Я.М., Ступницький О.І. Економікс: 

навчальний посібник.  К.: ВАДЕКС, 2021. 409 с. 

Приятельчук О.А., Татомир І.Л., Квасній Л.Г., Ступницький О.І. та ін. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку інтернет-економіки: міждисциплінарний  

навчальний посібник. Трускавець: ПОСВІТ, 2021. 386 с. 



Міжнародний бізнес: підручник/для студентів неекономічних спеціальностей 

[В.А.Вергун, О.А.Приятельчук, О.І.Ступницький]; за наук.ред.В.А.Вергуна. - К.: 

ВАДЕКС, 2020. -602с. 

Якубовський В.В. Міжнародні логістичні системи. Монографія. Київ. Вид-во 

«Освіта України». 2019.- 537 с.  

За останні п’ять років на кафедрі підготовлено та захищено 11 кандидатських 

дисертацій та докторська дисертація О.А.Приятельчук 

  У 2020-2021 роках  двома іноземними здобувачами кафедри  вперше  в 

інституті успішно захищено англійською мовою дисертації за новим освітнім  

рівнем «доктор філософії»   (науковий керівник проф. О.І. Ступницький). 

 

Розробка  програми подальшого розвитку кафедри міжнародного бізнесу 

пов’язана, зокрема, з набуттям Інститутом міжнародних відносин  статусу 

«навчально-наукового» підрозділу університету та  з необхідністю вдосконалення 

роботи кафедри по результатах успішного проходження акредитації трьох освітніх 

програм у 2020 та 2021 роках.   

 

2. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри міжнародного бізнесу 

відповідають положенням Стратегічного плану розвитку Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 років та  Концепції розвитку 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на 2020-2025 рр. 

Виходячи із основних стратегічних напрямів розвитку університету та 

інституту, пріоритетними напрямами роботи кафедри міжнародного бізнесу є: 

- підтримка системної роботи керівництва університету та інституту щодо 

укріплення авторитету та підвищення міжнародних рейтингових показників 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; 

- забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами 

кафедри;  

- побудова навчального процесу на результатах  науково-дослідної роботи 

учених кафедри;  

- застосування сучасних інформаційних технологій та діджиталізація усіх 

аспектів освітнього процесу.;  

- підготовка кадрового резерву кафедри з числа аспірантів кафедри, викладачів, 

що залучаються до навчального процесу на умовах погодинної оплати;  

-  залучення студентів до науково-дослідної роботи; 

-  наповнення новим змістом виховної роботи серед студентів;  

-  розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків; 

- подальша науково-методична підтримка діяльності «Української школи 

підприємництва та міжнародного бізнесу» та школи молодого українського 

дипломата; 

 

 

 

 

 



3. Навчально-методична робота 

 

Основним завданням кафедри у сфері навчально-методичної роботи є 

забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін для підготовки 

бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «міжнародний бізнес»  

спеціальності «міжнародні економічні відносини» включно англомовну програму. 

Зокрема, кафедра вважає за необхідне: 

3.1. Підвищувати навчально-методичне забезпечення навчального процесу 

шляхом  спрямовування тематику наукових розвідок викладачів кафедри на  

відповідність профілю навантаження та на використання результатів   досліджень  

безпосередньо у навчальному процесі. 

3.2. Закінчити до кінця поточного року  підготовку нового видання базового 

підручника  для всіх освітніх програм кафедри – «Міжнародний бізнес» та видати 

його у першому кварталі 2022 року.  

3.3. Підготувати підручники з  курсів «Міжнародний маркетинг» та 

«Страхування у міжнародного бізнесі» та  нову редакцію підручника «Кон’юнктура 

світових товарних ринків». ( Протягом 2022-2024 рр.). 

3.4. Підвищити рівень діджиталізації усіх аспектів освітнього процесу, зокрема, 

з максимальним використанням можливостей нової спеціалізованої комп’ютерної 

лабораторії, що її обладнано на  благодійних засадах коштом успішних бізнесменів-

випускників кафедри через Ендаумент фонд ІМВ. 

3.5.Рестуктурізувати навчальні плани всіх ОНП з метою оптимізації   кількості 

навчальних курсів, що припадають на одного викладача. 

3.6. Забезпечити виконання рішень дирекції щодо паритетного читання курсу 

«міжнародний бізнес» на основних ОНП випускових кафедр інституту.  

3.7. Здійснити  перехід на викладання дисциплін прикладного бізнес 

спрямування за  case studу методикою. 

3.8. Адаптувати навчальні плани до сучасних вимог щодо реального 

забезпечення викладання навчальних дисциплін  за вільним вибором студентів.  

3.9. Здійснити  перехід на  проведення письмових іспитів виключно за тестовою 

методикою. 

3.10. Урізноманітнити та підвищити якість практики студентів. Розширити 

існуючи  бази виробничої практики для студентів бакалаврських програм з 

урахуванням запитів роботодавців. 

3.11. Покращити комунікації між кафедрою та студентством шляхом 

проведення опитувань стосовно змісту навчального процесу та рівня викладання.  

 

 5. Наукова робота та міжнародні зв’язки 

 Кафедра виконує наукові дослідження в рамках комплексної науково-дослідної 

теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка "Україна в міжнародних інтеграційних процесах" (Державний 

реєстраційний номер 11БФ048-01) (2011-2015 рр.) та «Асоціація як новий формат 

співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (Державний реєстраційний номер 16БФ048-01) з 2016 року, 

які є складовими комплексної наукової програми Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка "Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації". Основним завданням кафедри у сфері 

наукової роботи такі. 



  

5.1. Забезпечити  орієнтацію тематики наукових публікацій викладачів кафедри 

на  потреби навчального процесу. 

5.2. Стимулювати публікаційну активність  викладачів кафедри на пріоритетну  

підтримку наукових видань інституту, зокрема, журналу «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин». 

5.3. Підвищувати рівень публікаційної активності та присутність праць учених 

кафедри у світових науково-метричних базах даних. 

5.4.Стимулювати викладачів кафедри виступати  в якості офіційних опонентів 

на захистах дисертацій та у  підготовці відгуків на автореферати дисертацій. 

5.5. Стимулювати  участь викладачів кафедри у роботі  редколегій  провідних 

вітчизняних  і міжнародних фахових журналів з  економічних питань. 

5.6. Щорічно проводити очну або заочну наукову конференцію  з актуальної 

проблематики  міжнародного бізнесу. З нагоди 35 річниці створення кафедри (2025 

рік) провести міжнародну науково-практичну конференцію. 

5.7.Стимулювати участь викладачів у міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях.  

5.8. Підтримувати членство викладачів  кафедри у наукових радах  провідних 

вишів  та інститутів НАН України. 

5.9. Стимулювати підвищення кваліфікації викладачів у провідних зарубіжних 

університетах. 

5.10.Забезпечити участь кафедри у міжнародних тендерах щодо фінансування 

дослідницьких проектів. 

 

6. Робота зі студентами та комунікації 

 Навчально-методична, наукова та виховна робота зі студентами є 

пріоритетною за такими напрямами: 

 6.1.Забезпечувати патріотичний наголос навчального процесу. Зокрема, 

виховувати у студентів шанобливе ставлення до історії та ветеранів університету і 

інституту  та до  високої місії викладача їхньої Alma Mater. 

6.2. Кураторам проводити  роботу зі студентами щодо безальтернативності 

академічної доброчесності.  

6.3 Стимулювати  участь студентів  у конкурсах наукових студентських робіт, 

олімпіадах та студентських наукових конференціях. Забезпечувати  підтримку 

кращих студентів та студентських команд  щодо участі у наукових конкурсах та 

олімпіадах. 

6.4. Здійснювати моніторинг  та сприяти   працевлаштуванню  випускників за 

фахом у сфері міжнародного бізнесу та в державних установах. 

6.5. Забезпечити систематичне оновлення сторінки кафедри на сайті інституту. 

 

7. Підготовка професорсько-викладацького складу 

 Станом на  1 вересня 2021 р. на кафедрі працюють 19 викладачів , серед них 

три доктори наук, 5 професорів та 14 кандидатів наук, доцентів та асистентів. Всі 

викладачі  кафедри поєднують науково-викладацьку роботу з участю у 

міжнародних бізнесових проектах. До навчального процесу  активно залучено 

успішних бізнесменів-практиків, у тому числі - випускників кафедри різних років, 

а також зарубіжну професуру. Пріоритетними напрямами кадрової роботи кафедри 

є таки: 



7.1. Забезпечувати оптимальний кількісний і якісний кадровий склад кафедри 

для здійснення навчального процесу; залучати до навчального процесу провідних 

фахівців-практиків  у сфері міжнародного бізнесу. 

7.2. Оптимізувати  навантаження викладачів шляхом  поєднання нормативного 

навантаження та погодинної оплати та унормувати кількість навчальних курсів, що 

припадають на одного викладача. 

7.2. Створювати умови для підвищення кваліфікації викладачів. Стимулювати 

підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри  шляхом  стажування   у 

державних установах України , провідних зарубіжних університетах та у 

міжнародних компаніях, а також через реалізацію міжнародних проектів у формі 

грантів.  

7.3. Підвищити вимоги щодо методичного забезпечення викладання дисциплін 

кафедри власним науковим доробком кожного викладача .  

7.4.Приіоритетно залучати до викладацького складу кафедри кращих 

випускників аспірантури. 

7.5. Забезпечити підвищення ефективності  підготовки наукових кадрів через 

аспірантуру і докторантуру. Забезпечити захист як мінімум однієї докторської 

дисертації (Д.П.Расшивалов)  

 

8. Основні умови успішного здійснення програми 

Успішне  здійснення програми розвитку кафедри міжнародного бізнесу  

полягають у: 

- ретельному доборі , підготовці та використанні  науково-педагогічних кадрів на 

кафедрі;  

-  відданій професійній роботі  викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи; 

- залученні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у сфері 

міжнародного бізнесу;  

-  побудові системної роботи кафедри щодо залучення міжнародних грантів на 

реалізацію наукових та освітянських   проектів  . 

- подальшій традиційний підтримці ініціатив кафедри керівництвом інституту та 

університету; 

 

План розвитку кафедри міжнародного бізнесу НН Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував 

виконуючий обов’язки завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент 

Расшивалов Дмитро Петрович. 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу 

засідання кафедри № 3 від 17 листопада 2021р.) 

 

 

Д.П. Расшивалов  

В.о. завідувача кафедри 

міжнародного бізнесу 

НН ІМВ КНУ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


