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ШТАЛЬ ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ 



Стратегічне планування розвитку факультету 
міжнародних економічних відносин (далі – факультет 
МЕВ) обумовлене сучасним станом та змінами, що 
відбуваються у системі вищої освіти України у 
контексті її інтеграції у загальноєвропейський 
освітній простір. 

Факультет МЕВ був створений у 1988 році, як 
один з перших в Україні, де було започатковано 
освіту у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Тісний взаємозв’язок та співпраця факультету МЕВ з 
великими промисловими підприємствами України,  з 
органами влади  дало змогу розвиватися факультету 
як провідному регіональному центру з підготовки 
висококваліфікованих економістів-міжнародників в 
місті Харкові та в Україні в цілому.  

На сьогоднішній день Факультет МЕВ є одним з 
провідних у підготовці висококваліфікованих фахівців 
освітнього рівня «бакалавр» за наступними освітніми 
програмами: «Міжнародна економіка», «Міжнародний 
менеджмент», «Туризм» та «Міжнародна торгівля» 
та освітнього рівня «магістр» за освітніми 
програмами: «Міжнародна економіка», «Міжнародний 
менеджмент», «Туризм» та «Управління навчальним 
закладом». 

Сучасний стан розвитку факультету МЕВ 
віддзеркалює складні трансформаційні процеси, які 
відбуваються в освітянській сфері України. 
Домінантами усталеного розвитку факультету МЕВ у 
нових умовах стають якість підготовки фахівців та 
вимоги споживачів, які визначаються зростаючою 
конкуренцією в усіх різноманітних її проявах. У 
підготовці фахівців нового покоління визначальними 
стають вимоги, які генеруються не техносферною 
цивілізацією, а інноваційною системою 
функціонування суспільства, яка сприймає людину з 
властивостями духовності, творчості, креативності та 
патріотизму. 

Принципово важливими стають питання 
внутрішнього розвитку факультету МЕВ, а саме 
розвиток його організаційних, соціальних та духовних 
аспектів та усвідомлення кожним викладачем і 
співробітником факультету МЕВ своєї причетності та 
значущості у створенні нової інноваційної моделі 
навчально-виховного процесу та у досягненні головної 
стратегічної мети – розвитку факультету МЕВ. 

«Стратегічна програма розвитку факультету 
МЕВ на 2018-2023 рр.» ґрунтується на концепції 
розвитку, яка визначає стратегічні завдання та 
механізм її реалізації. 

Стратегічне завдання: інноваційний та 
міжнародний прорив у розвитку факультету МЕВ, 
досягнення світових стандартів якості підготовки 
фахівців та закріплення його статусу як провідного 
центру підготовки еліти у галузі міжнародної 
економічної та туристичної діяльності на ринку України 
та на міжнародній арені. 

Механізм реалізації: виконання системи заходів і 
рішень, сформульованих у «Стратегічній програмі 
розвитку факультету МЕВ на 2018-2023 роки». 

При розробці Стратегічної програми розвитку 
факультету МЕВ на 2018-2023 роки враховані 
Концептуальні засади розвитку Харківського 
національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця (далі – Університет) та Стратегічний план 
розвитку Університету на 2013-2020 рр. 

Стратегічна програма розвитку факультету 
МЕВ на 2018-2023 рр. відповідіє вимогам чинного 
законодавства України, нормативно-правовим актам 
України, Статуту Університету, Правилам 
внутрішнього розпорядку, Колективному договору, 
Наказам і Розпорядженням Ректора Університету, 
Рішенням Вченої Ради Університету та Вченої Ради 
Факультету, Кодексу честі, Положенню про факультет 
МЕВ. 



Основні положення Концептуальних засад розвитку  

факультету МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

до 2023 року 

 

Місія факультету Міжнародних економічних відносин (далі – факультет МЕВ) – формування на принципах міжнародної 

мобільності з глибоким розумінням особливостей функціонування світової економіки та досконалим знанням іноземних мов 

творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи, який б сприяв 

суспільному прогресу взагалі і розвитку міжнародної економічної діяльності, а також туристичної галузі України з метою 

підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку міжнародного суспільства в цілому. 

 

Для факультету МЕВ як засновника системи підготовки фахівців у сфері міжнародної економічної діяльності в Україні проблема 

підготовки висококреативної управлінської еліти України, яка б володіли компетентностями організаторської та управлінської 

діяльності, що передбачає ухвалення професійних рішень з урахуванням соціальних і економічних наслідків є більше ніж актуальною і 

набуває загальнонаціонального значення. 

 

Стратегічна мета розвитку факультету МЕВ – стійкий розвиток факультету як факультету інноваційного типу, 

орієнтованого на підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в 

сучасному глобалізованому суспільстві, успішно працювати за фахом та активно приймати участь у соціально-економічній та 

духовній розбудові держави 

 

Підцілі розвитку факультету МЕВ: 

 

перша – формування інтелектуальної еліти суспільства в економічній сфері. Вона може бути реалізована тільки із 

залученням найбільш здібних і креативних студентів, питома вага яких за найбільш оптимістичними даними досягає 15 %; 

 

друга – формування висококваліфікованих професіоналів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями, які 

ґрунтуються на європейських стандартах у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між 

освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм; 

 



третя – формування та утримування конкурентного статусу факультету МЕВ в підготовці компетентних і 

конкурентоспроможних фахівців в економічній сфері шляхом підвищення фундаментальності академічної науки факультету за 

рахунок збільшення інноваційно-інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази факультету, максимального 

практичного використання результатів наукової діяльності факультету; підвищення професіоналізму професорсько-

викладацького складу, підтримки в розвитку можливостей членів колективу факультету в реалізації їх інноваційних ініціатив; 

 

четверта – впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій; 

 

п’ята – формування кооперації зі стратегічними партнерами факультету МЕВ, як на національному, так і на міжнародному 

рівнях; 

 

шоста – виховання серед студентів гармонічно розвиненої та соціально активної особистості, результат роботи якої 

буде націлено як на особистий успіх, так і на успіх суспільства в цілому шляхом залучення студентів до суспільно-корисної 

роботи, участі їх в соціально-значущих проектах та підтримки студентського самоврядування. 

 

Стратегічна мета та підцілі розвитку факультету МЕВ можуть бути досягнуті завдяки гармонізації впливу зовнішніх процесів та 

максимально ефективному використанню власних ресурсів для виконання своєї місії. 

Таким чином, в узагальненому вигляді головним завданням управління факультетом МЕВ є формування нових інноваційних 

траєкторій непереривного розвитку факультету за допомогою гармонізації на різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з 

ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети. 

 

 

Положення Концепції розвитку факультету МЕВ ХНЕУ імені Семена Кузнеця до 2023 року: 

 

1. Факультет МЕВ готує фахівців таких двох рівнів: бакалавр (спец. 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна 

економіка»,  спец. 073 «Менеджмент», освітня програма «Міжнародний менеджмент», спец. 076 «Підприємництво. торгівля та 

біржова діяльність», освітня програма «Міжнародна торгівля», спец. 242 «Туризм», освітня програма «Туризм») та магістр (спец. 051 

«Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка»,  спец. 073 «Менеджмент», освітня програма «Міжнародний менеджмент» 

та «Управління навчальним закладом, спец. 076 «Підприємництво. торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Міжнародна 

торгівля», спец. 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»). 

 



2. Наукова робота професора та провідного доцента відносно викладацької є первинною. 

 

3. При підготовці фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» робота викладача має бути спрямована на кінцевий 

результат – формування у студентів компетентностей, які йому необхідні як фахівцю в сфері міжнародних економічних відносин 

згідно з затвердженим навчальним планом та освітньою програмою.  

 

4. Студент і викладач – це партнери, які співпрацюють протягом усього навчального року, що повинно забезпечуватися 

відповідним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно-модульною діагностикою з можливістю накопичення 

студентами відповідних кредитів. 

 

5. Широке запровадження на факультеті МЕВ індивідуалізації навчання, що обумовлено: 

з боку суспільства – рівнем загальної культури, поточними та прогнозними потребами ринку праці, що формуються широкою 

диверсифікацією видів соціально-економічної діяльності; 

з боку студентів – невичерпним різноманіттям їхніх здібностей та прагненням до самореалізації; 

з боку факультету – законодавчою базою, відомчою нормативною базою, поточними і прогнозними обсягами матеріальних, 

фінансових, трудових та інформаційних ресурсів. 

 

6. Виховання фахівця майбутнього суспільства, що базується на економіці знань, повинно будуватися виключно на 

підвищенні якості фахівців, яких готує факультет МЕВ, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої 

економічної освіти та використовувати кращий вітчизняний досвід. 

 

7. Стратегія розвитку світової економіки, її перехід до економіки знань, а отже, до мережних форм синтезу нових знань 

диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців. 

 

 



Стратегічна програма розвитку  

факультету МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

на 2018 – 2023 роки 

 

Завдання 1 

 

1. Забезпечення позиціонування факультету МЕВ у світовому освітньому просторі на основі 

формування достойного іміджу факультету МЕВ (бренда), міжнародної репутації, реалізації Європейської 

кредитно-трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової 

та науково-дослідної діяльності у світовому просторі. 

 

Розвиток конкурентних переваг в науковій сфері, висвітлення результатів науково-дослідної діяльності у 

вітчизняному і світовому освітніх просторах шляхом: 

Опублікування наукових праць  штатними НПП, аспірантами, докторантами у престижних та визнаних зарубіжних виданнях;  

Збільшення кількості публікацій (статей, тез), які реферовані в міжнародних науково-метричних базах даних (зокрема у Scopus 

та Web of Science); 

Участі у підготуванні монографій,в тому числі спільно з провідними вітчизняними та іноземними науковцями;  

Організації проведення на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем 

вищої освіти і науки.  

Розвиток науково-дослідної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників факультету МЕВ шляхом: 

Упровадження результатів наукових робіт у практику господарських організацій та установ; 

Підтримка розвитку існуючих наукових шкіл, запровадження нових перспективних напрямків наукового пошуку; 

Впровадження  результатів наукових досліджень викладачів факультету у навчальний процес, застосовування  і розвиток  їх у 

магістерських (бакалаврських) та курсових роботах, під час підготовки студенів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт, оприлюднення у спільних зі студентами публікаціях та виступах на наукових конференціях міжнародного і 

всеукраїнського рівня, регіональних засобах масової інформації; 



 

Розвиток міжнародних освітніх комунікацій шляхом: 

Проведення подальшої роботи зі встановлення зв’язків із закордонними університетами-партнерами в рамках програм 

мобільності студентів, аспірантів і докторантів, професорсько-викладацького складу; 

Сприяння участі викладачів і аспірантів у програмі закордонних стажувань МОН України; 

Залучення  іноземних фахівців до наукової роботи і навчального процесу на факультеті МЕВ; 

поширення взаємодії із зарубіжними університетами-партнерами, міжнародними організаціями у межах договорів з науково-

освітнього та культурного співробітництва. 

активізації участь факультету у програмах подвійних дипломів; 

 

Формування іміджу (бренда) факультету МЕВ у світовому та національному освітніх просторах, міжнародної репутації 

шляхом: 

Високої інтенсивністі іміджевих заходів факультету МЕВ;  

Активізації участі працівників факультету у професійних громадських організаціях, експертних радах, комісіях; 

Створення рекламної та агітаційної продукції про факультет; 

Підтримки роботи сайту факультету МЕВ, роботи акаунтів факультету МЕВ в соціальних мережах; 

Проведення профорієнтаційної роботи з використанням сучасних комунікативних можливостей; 

Активного залучення потенційних абітурієнтів до культурно-масових студентських заходів, що здійснюють органи 

студентського самоврядування факультету. 

 

 

Завдання 2 
 

Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечують 

модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти. 

 

Здійснювання заходів щодо дотримання ліцензійних умов за всіма спеціальностями в межах повноважень 

факультету 

 

Проведення заходів щодо збереження ліцензованих обсягів набору студентів 



 

Використання засобів освітнього маркетингу шляхом 

Постійного моніторингу ситуації на рінку праці та  на ринку освітніх послуг України; 

Прогнозування трансформації переліку напрямів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних програм.   

 

Підвищення якості освітніх пропозицій для громадян, які бажають отримати вищу економічну освіту, в тому числі  за 

рахунок  розширення програм підготовки фахівців з викладанням навчальних дисциплін іноземною мовою. 

 

Реалізація компетентнісно-орієнтованого навчання. Модернізація навчального процесу шляхом 

Оновлення змісту навчальних дисциплін з урахуванням переліку і змісту загальних та професійних компетентностей, що 

формуються;  

Удосконалення засобів діагностики формування компетентностей, що формуються під час вивчення навчальних дисциплін; 

Залучення до навчального процесу зарубіжних та вітчизняних науковців і професіоналів-практиків високого рівня; 

Реалізація концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в контексті реалізації концепції розвитку 

дуальної освіти в Україні; 

Поряд з поглибленням фундаментальної підготовки, посилення практико-орієнтованого навчання шляхом оновлення програм 

проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практики у відповідності до вимог, що висуває сьогодення до 

компетенцій бакалавра, магістра;  

Проведення роботи по розширенню кола закладів, установ та підприємств, які надають можливість проходження практики 

студентами, в т.ч. оплачуваних, та забезпечують їх працевлаштування. 

 

Навчально-методичне забезпечення формування професійних компетентностей  

100% забезпечення  кожного напряму підготовки (спеціальності) навчально-методичними комплексами з урахуванням 

реалізації компетентністного підходу. 

 

Якість освітніх результатів за показниками успішності навчання 

 

Розвиток науково-дослідної роботи студентів 

 

 



Завдання 3 

 

Створення освітньо-інноваційного та інформаційно-навчального середовища шляхом упровадження 

сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і 

впровадження педагогічних інновацій. 

 

Інформаційне забезпечення наукової, навчальної та самостійної роботи студентів 

 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технології у навчальному процесі шляхом 

Застосування та розповсюдження досвіду дистанційних форм навчання з використанням сучасного програмного забезпечення 

та новітніх інформаційних технологій; 

Підвищення кількості лекційних курсів навчальних дисциплін, які мають електронні мультимедійні версії та викладаються із 

застосуванням мультимедійних технологій навчання; 

Забезпечення всіх дисциплін персональними навчальними системами (ПНС); 

Застосовування в організації та методичному забезпеченні самостійної та індивідуальної роботи студентів інтерактивних 

методів навчання, можливостей соціальних мереж. 

 

Завдання 4 

 

Розвиток ресурсного потенціалу: наукового, кадрового, організаційного та матеріально-технічного. 

Створення сприятливих умов для залучення найбільш обдарованих і перспективних студентів, аспірантів, докторантів 

факультету МЕВ до складу науково-педагогічного персоналу; 

Активне залучення до навчального процесу провідних фахівців-практиків міста та області; 

Проведення обґрунтованого і відповідального залучення молодих науковців до аспірантури, докторантури; планомірна та 

відповідальна реалізація перспективного плану захисту докторських і кандидатських дисертацій; 

Пошук перспективних форм і створення умов підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, в т.ч. на провідних 

підприємствах міста та області; сприяння англомовній підготовці викладачів факультету. 
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Завдання 5 

 

Формування інноваційної корпоративної культури факультету МЕВ, основними рисами якої є 

партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на 

інноваційну діяльність та режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього 

процесу. 

 

Розвиток корпоративної культури факультету МЕВ шляхом 

Дотримання Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Формування корпоративного середовища факультету з характерними етичними і моральними правилами поведінки 

студентів та викладачів; 

Сприяння розвиненню корпоративної єдності студентів і науково- педагогічного персоналу на факультеті; 

Спрямування організаційно-виховної діяльності кураторів академічних груп, студентського самоврядування факультету на 

надання допомоги студентам при адаптуванні до середовища університету в перший рік навчання; 

Сприяння проведенню культурно-масових заходів на факультеті з метою підтримки корпоративного настрою, 

розповсюдження ідеалів факультету; 

Проведення круглих столів за участю керівників, викладачів, студентів, аспірантів з актуальних питань сьогодення 

факультету МЕВ; 

Проведення заходів національно-патріотичного напряму; 

Рекламування і висвітлювання сумісного відвідування співробітниками та студентами культурних закладів;  

Проведення і підтримка благодійних акцій. 

 

Розвиток студентського самоврядування шляхом: 

Проведення заходів щодо розвитку навичок самоврядування та громадської діяльності студентів, а саме: конференцій, 

форумів, тренінгів тощо; 

Організації спільних заходів студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця з громадськими організаціями; 

Співпраці з органами студентського самоврядування для вирішення широкого кола питань, пов’язаних з вихованням, 
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навчанням, науковою діяльністю та організацією дозвілля студентів; 

сприяти проведенню соціологічних опитувань студентів за напрямками: система якості освітнього процесу; умови 

мешкання студентів; студентське самоврядування; фізичне і художньо-естетичне виховання тощо 
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