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ЗВІТ
завідувача кафедри менеджменту, економіки та
маркетингу кандидата економічних наук,
доцента Воронкової Алли Анатоліївни про
навчальну, науково-дослідну та організаційновиховну роботу кафедри за 2016-2020 роки

Харків 2021

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ
Кафедра менеджменту, економіки та маркетингу з 2002 року здійснює
підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» Першого і Другого
рівня вищої освіти.
Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Воронкова Алла
Анатоліївна.
Науково-педагогічний персонал кафедри відповідає вимогам чинного
законодавства України. Науково-педагогічні працівники, залучені до
реалізації освітньої програми, є співробітниками академії, відповідальні за
курси мають науковий ступінь і вчене звання та підтверджений рівень
наукової і професійної підготовки.
Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показники

Значення

Професорсько-викладацький склад за штатом (ставок)
Фактична наявність професорсько-викладацького складу
Завідувач кафедри - всього
в т.ч. доктор наук
3 фактичної наявності професорсько-викладацького складу:
- доктори наук, професори, чол.
в%
- доценти, кандидати наук, чол.
в%
- старші викладачі, кандидати наук, чол.
в%
- старші викладачі без наукового ступеня, чол.
в%
- викладачі, асистенти, чол.
в%
Навчально-допоміжний персонал, чол.
Загальна кількість співробітників кафедри

6
6
1
5
83
1
17
1
7

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не
менше, ніж один раз на п’ять років. У 2016 році і у 2019 році всі викладачі
кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної
освіти Харківського національного державного аграрного університету ім.
В.В. Докучаєва, м. Харків.
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Кафедра менеджменту, економіки та маркетингу забезпечує викладання
60 дисциплін економічного і управлінського напряму на факультетах
технології
переробки
продуктів
тваринництва,
біотехнології
і
природокористування по спеціальностям 073 «Менеджмент», 204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове
господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультури», 162 «Біотехнології та
біоінженерія».
На кафедрі читають навчальні дисципліни, що мають методичне
забезпечення, програми навчальних дисциплін та робочі програми. Програми
навчальних дисциплін розробляються у відповідності до навчального плану
напряму підготовки (спеціальності) з урахуванням Указів Президента
України, вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України,
трансформаційних процесів в економіці, зокрема в аграрному секторі. Робочі
програми оновлюються щороку, зміст програм обговорюється та
затверджується на засіданнях кафедри.
Навчальні дисципліни, за які відповідає кафедра менеджменту,
економіки та маркетингу
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва дисципліни
Вступ в менеджмент
Аграрна політика
Адміністративне право
Адміністративний менеджмент
Аналіз
господарської діяльності
Регіональна економіка
Господарське право
Державне та регіональне управління
Договірне право
Економіка і фінанси підприємств
Зовнішньоекономічна діяльність
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Історія економіки та економічних вчень
Економіка і фінанси підприємства
Економіка використання гідробіоресурсів

17.

Економіка виробництва продукції
тваринництва та бухгалтерський облік

18.
19.

Економіка агропромислових формувань
Економіка світового сільського
господарства
Економіка стандартизації
Економіка рибогосподарських
підприємств
Економіка лісомисливських господарств

20.
21.
22.
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Спеціальність
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
207 «Водні біоресурси та
аквакультури»
204 «Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва»
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
207 «Водні біоресурси та
аквакультури»
205 «Лісове господарство»

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Економіка та організація
біотехнологічного виробництва
Корпоративне управління
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент та маркетинг

162 «Біотехнології та
біоінженерія»
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
204 «Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва»
073 Менеджмент
073 Менеджмент

31.
32.
33.
34.

Менеджмент організацій
Методологія і організація наукових
досліджень
Міжнародні економічні відносини
Облік і аудит
Операційний менеджмент
Організація бізнесу в рибництві

35.

Стратегія і організація аграрного бізнесу

36.

Організація виробничих процесів у
тваринництві

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Організація та планування виробництва
Основи наукових досліджень
Основи підприємництва
Планування діяльності підприємств АПК
Податкова система
Прийняття управлінських рішень
Правознавство
Публічне адміністрування
Фінансовий менеджмент
Самоменеджмент
Статистика
Стратегічне управління
Стратегічний менеджмент
Страхування
Теорія організації
Теорія економічного аналізу
Трудове право
Управління змінами
Управління інноваціями
Управління конкурентоспроможністю
Управління персоналом
Управління проектами
Управління якістю
Фінанси, гроші і кредит

29.
30.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
207 «Водні біоресурси та
аквакультури»
204 «Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва»
204 «Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва»
205 «Лісове господарство»
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент
073 Менеджмент

ВПРОВАДЖЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ
З ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ
073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
№

Факультативи

С1

Менеджмент
маркетингової
діяльності

С2

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

С3

Менеджмент
банківської
діяльності

Шифр
дисципліни

Назва дисципліни

Д1

Маркетингові дослідження ринку

Д2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

Маркетинг послуг зеленого туризму
Маркетинг продовольчого ринку
Маркетинг міжнародного аграрного ринку
Маркетинг персоналу
Маркетинговий менеджмент
Інкотермс
Зовнішньоекономічні контракти
Транспортне забезпечення ЗЕД
Регулювання ЗЕД
Маркетинг ЗЕД

Д6
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д6

Менеджмент ЗЕД
Банківська справа
Банківські операції і послуги
Маркетинг банківської діяльності
Аналіз банківської діяльності
Аутсорсинг
Менеджмент банківської діяльності
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I.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальна робота складається з читання лекцій та проведення
лабораторних і практичних занять з дисциплін, перевірки самостійних робіт,
поточного та підсумкового контролю студентів факультетів технології
переробки продуктів тваринництва, біотехнології і природокористування
першого бакалаврського і другого магістерського рівня вищої освіти.
У процесі підготовки фахівців викладачами кафедри реалізуються
основні функції освіти: здобуття теоретичних знань; набуття умінь і
практичних навичок; орієнтація студентів на розвиток пізнавального
потенціалу особистості, їх творчих і професійних здібностей з акцентом на
самоосвіту. Перехід до європейських стандартів освіти збільшує роль
управлінсько-організаційних дисциплін і кафедра все більше уваги приділяє
подальшій
модернізації
навчального
процесу.
Читання
лекцій
супроводжується мультимедійною демонстрацією, а також спеціально
підготовленими матеріалами. За 2020 рік оновлено і значно доповнено набір
мультимедійних презентацій для лекцій та лабораторно-практичних занять.
В даний час стрімкими темпами розвиваються нові комп'ютерні
технології і Інтернет, а разом з ними розвиваються і нові способи навчання,
однією з таких технологій є дистанційне навчання, зокрема, найбільшою
популярністю користується навчання за допомогою Інтернет технологій.
Завдяки розвитку Інтернету і сучасних методів спілкування і обміну даними,
стає можливим створювати і застосовувати в навчанні нові способи
навчання, такі як електронні конспекти лекцій, тести, глосарії, віртуальні
лабораторії, проведення практичних і семінарських занять он-лайн і т.д.
Одним з варіантів використання таких методів і технологій є пакет Moodle,
спеціально розроблений для створення якісних online-курсів викладачами.
Викладачі кафедри систематично наповнюють і оновлюють
дисципліни в системі Moodle (повнота виконання становить 95%) .
1.1. ПІДГОТОВКА І АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ З
МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра є випусковою по спеціальності 073 «Менеджмент» студентів
першого і другого рівнів освіти. Підготовка фахівців здійснюється за денною
та заочною формами навчання. Доценти Воронкова А.А., Мерчанський В.В.,
Піпенко М.А., Худавердієва В.А., Чуйко Н.В. є науковими керівниками при
виконанні студентами дипломних робіт з освітніх рівнів «Бакалавр» і
«Магістр». За період з 2016 по 2020 рр. по спеціальності 073 «Менеджмент»
було підготовлено і успішно захищено 160 кваліфікаційних робіт, у тому
числі 99 магістерських робіт (із них 50 очної форми навчання, 49 заочної
форми навчання), 22 дипломні роботи за ОКР «Спеціаліст» (із них 6 очної
форми навчання, 16 заочної форми навчання) і 39 бакалаврських робіт очної
форми навчання.
Доценти Воронкова А.А., Мерчанський В.В., Худавердієва В.А.
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(секретар комісії), Піпенко М.А., Чуйко Н.В. входять до складу державної
атестаційної комісії академії з атестації студентів за освітніми рівнями
«Бакалавр» і «Магістр», а також членами фахової атестаційної комісії для
вступних випробувань при вступі на спеціальність 073 «Менеджмент».
Державна атестація випускників здійснюється на підставі оцінки рівня
професійних знань, умінь та навичок, оцінювання рівня сформованості
системи професійних компетенцій бакалавра і магістра передбачених ОПП
«Менеджмент», з використанням загальнодержавного методу комплексної
діагностики: складання державного іспиту і захисту дипломних і
магістерських робіт.
Позитивними показниками підготовки бакалаврів, спеціалістів і
магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» є :
1. Всі кваліфікаційні роботи виконані на матеріалах конкретних
підприємств різних форм власності і господарювання.
2. Тематика дипломних робіт досить широка і пов'язана переважно з
управлінням
виробництвом,
управлінням
фінансами,
управлінням
підприємств різних організаційно-правових форм господарювання,
державних установ, фермерських господарств і обґрунтуванням шляхів і
напрямів ефективного їх розвитку і пошуком резервів підвищення
економічної ефективності виробництва і фінансової стійкості.
3. Для виконаних кваліфікаційних робіт характерний кваліфікований
аналіз організаційно-економічної і виробничо-фінансової діяльності
господарств, обґрунтування резервів підвищення ефективності управління
виробництва сільськогосподарської продукції в умовах світової економічної
кризи.
Викладачі кафедри
проводили рецензування дипломних
і
магістерських робіт студентів інших ВУЗів.
Обсяг педагогічного навантаження кафедри за 5 років становить 70047
години (в середньому на рік 14009,4 години), із низ аудиторних 27339 година
(в середньому на рік 5467,8 год.). Прочитано лекцій – 8275 годин і проведено
лабораторно-практичних занять – 9603 годин.
1.2. Динаміка педагогічного і навчального навантаження кафедри
менеджменту, економіки та маркетингу за 2016-2020 рр., год.
Рік

2016
2017
2018
2019

Педагогічне
навантаження,
год.

20511
15093
14319
12384

Навчальне навантаження
(аудиторне),год.
Аудиторне
В т. ч.
навантаження,
лекцій
практ.
всього
занять
8003
5548
5700
5100
7

2181
1870
1730
1615

2616
2030
2237
1822

Рік

2020
Всього:

Педагогічне
навантаження,
год.

7740
70047

Навчальне навантаження
(аудиторне),год.
Аудиторне
В т. ч.
навантаження,
лекцій
практ.
всього
занять
2988
27339

879
8275

898
9603

Кафедра забезпечила і отримала успішну акредитацію освітніх програм
зі спеціальності 073 «Менеджмент» першого і другого рівня вищої освіти
(Акредитацій на комісія України. Сертифікат про акредитацію серії
НД № 2193630 до 01.07.2025) .
За результатами щорічного оцінювання діяльності науковопедагогічних працівників і кафедр академії та визначення рейтингу за період
з 01.09.2019 по 31.08.2020 р. кафедра менеджменту, економіки та маркетингу
зайняла третє місце (набрала 1519 балів), серед кафедр факультету
технологій продукції тваринництва і менеджменту кафедра зайняла перше
місце. Згідно рейтингових показників діяльності науково-педагогічних
працівників посади доцента у 2019 р. Худавердієва В.А. зайняла лідируюче
місце (1815 балів), у 2020 році друге місце.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
За 2016-2020 н. р. викладачами кафедри було розроблено, видано та
перевидано 151 методичних розробок, тобто на одну штатну одиницю
професорсько-викладацького персоналу припадає 8,5 ум. друк. арк. на
навчальний рік (усього 213,3 ум. друк. арк.).
У 2020 році для ознайомлення студентів з дисциплінами бакалаврату і
магістратури (обов’язковим і вибірковим компонентам) спеціальності 073
«Менеджмент», 204 «Технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва» і 205 «Лісове господарство» викладачами кафедри було
складено 37 силлабусів, з яких 12 було оновлено у зв’язку зі змінами
внесеними в ОПП спеціальності 073 «Менеджмент» першого рівня вищої
освіти згідно вимог нового стандарту. На даний момент іде розробка
силлабусів з вибіркових дисциплін (варіативної компоненти) для першого
бакалаврського і другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю
073 «Менеджмент».
За період 2016-2020 років розроблені й оновлені майже всі
мультимедійні лекції і лабораторні заняття з дисциплін закріплених за
кафедрою.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
кафедри менеджменту, економіки та маркетингу про проведену профорієнтаційну
роботу за 2016-2010 рр.
Назва
навчального
закладу
ЗОШ № 105,117,
м. Харків
131
ЗОШ №
м. Харків
6,45,99,176
Харківськ Будянська ЗОШ
а область №2
ДНЗ Куп'янський
Харківськ регіональний
а область центр професійної
освіти
Запорізьк Василівський
а область коледж
Закріплен
ий район

м. Харків
м. Харків
м. Харків
Сумська
область

Харківська
область

Полтавська
область
Чернігівськ
а область

Гімназія № 172, ЗОШ
№ 107
ЗОШ №150
ЗОШ № 129

ФЗН
К

5

1

1

45
2

2

1
2

5

3

друге вище

1

Шевченківська ЗОШ
№1, Шевченківський
професійний
аграрний ліцей,
Шевченківський
ліцей, відділ освіти
Шевченківської РДА
ЗОШ №1,2
м. Зіньків
ЗОШ м. Прилуки
ЗОШ №7
Відправлені листи
директорам шкіл

Харківська
область

Роганська ЗОШ

м.
Запоріжжя

Професійний ліцей
залізничного
транспорту м.
Запоріжжя

Херсонсь
ка
область

Каховський
державний
агротехнічний
коледж

Харківська
область

м. Дергачі

Всього

Загітовано абітурієнтів
ТФ
МО
ФБтП
Б
К
Б
К
Б
К

ФВМ
Б
К

9

5

2
2
1
1

18

1
2

109

79

-

-

9

-

23

5

-

-

2

У період карантину викладачами кафедри менеджменту, економіки та
маркетингу була проведена наступна профорієнтаційна робота:
Місце проведення профорієнтації

Примітка
Розіслано 15 листів по ЗОШ
м. Прилуки та Прилуцького
району
Розіслано 10 листів по ЗОШ
Шевченківського району

Чернігівська область
м. Прилуки
Харківська область
Шевченківський район
Полтавська область
Зінківський район

Розіслано 7 листів по ЗОШ
Зінківського району

Викладачами кафедри була проведена робота по аналізу не
відповідності поданих заяв та кількістю поступивших до нашого закладу
вищої освіти .
В процесі аналізу було встановлено, що:
1. Під час проведення профорієнтаційної роботи школярі виявили
бажання до спеціальностей, за якими акредитована ХДЗВА, але при цьому
багато хто з них ще не мав результатів ЗНО.
2. Бажаючі подавали заяви до декількох закладів вищої освіти і на
превеликий жаль вибрали не наш заклад, перевагу віддали ВУЗам міста
Харкова.
Вважаючи на те, що вибір професії роблять не школярі, а їх батьки, то
бажано знаходити шляхи спілкування з батьками. Сьогодні батьки більш
сучасні, тому всю інформацію черпають з інтернету. Нам потрібно врахувати
та широко використовувати в профорієнтаційній роботі сучасні соціальні
мережі.

10

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
2.1. Тематика наукових досліджень у 2016-2020 н.р.
Перелік наукових Держав
тем
на, госпдоговірна, ініціативна
Обґрунтування
теоретикометодологічних
аспектів управління
діяльністю
агропромислових
підприємств

власні
кошти

Виконавці
(прізвище та
ініціали)

Хто
№ державної
координує реєстрації

Кафедра
менеджменту,
економіки та
маркетингу,

Доцент 0515U007654
Воронкова (2016-2020
А.А.
рр.)

Короткий зміст (предмет, об’єкт, мета, основні завдання):
Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні аспекти управління
діяльністю агропромислових підприємств та механізм
підвищення
ефективності
виробництва
сільськогосподарських
підприємств
на
регіональному
рівні
виходячи
з
сучасного
стану
розвитку
сільськогосподарських підприємств.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
практичних питань, пов’язаних з регулюванням розвитку високоефективного
виробництва підприємств агропромислового розвитку.
Метою НДР є розробка науково-методологічних засад та
обґрунтування економічних напрямів підвищення ефективності виробництва
підприємств агропромислового комплексу України шляхом удосконалення
організаційно-фінансових засад їх діяльності.
Для досягнення зазначеної мети НДР розв’язувалися такі завдання:
- дослідити економічну сутність і зміст економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва та основи державної підтримки;
- визначити тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в
умовах ринкових трансформацій;
- виявити й охарактеризувати основні умови і фактори підвищення
ефективності сільськогосподарських підприємств;
- дослідити складові економічного механізму гармонізації економічних
інтересів учасників відтворювального процесу;
- обґрунтувати напрями підвищення ефективності виробництва
підприємств агропромислового комплексу України шляхом удосконалення
організаційно-фінансових засад їх діяльності;
- виявити місце і роль стимулювання праці в умовах ринкового
механізму господарювання;
- визначити роль системи ціноутворення та еквівалентності обміну у
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формуванні доходів сільськогосподарських підприємств;
- виявити ефективність та обґрунтувати необхідність впровадження
ресурсозберігаючих технологій та прогресивних методів управління і
господарювання.
Результати виконання попереднього етапу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні й
апробації системного підходу до формування високоефективного
сільськогосподарського виробництва на основі збільшення виробництва і
підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному
зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції; в
оцінці рівня розвитку сільськогосподарського підприємства; аналізі факторів
формування ефективного виробництва та чинників їх реалізації.
Результати НДР та пропозиції щодо впровадження розроблених і
обґрунтованих теоретико-методологічних аспектів управління діяльністю
агропромислових підприємств та механізм
підвищення ефективності
виробництва сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні
виходячи з сучасного стану розвитку сільськогосподарських підприємств
схвалені та прийняті до впровадження
наступними підприємствами,
господарствами та установами: товариства з обмеженою відповідальністю
«Довіра-Плюс» Великобагачанського району Полтавскої області: товариства
з обмеженою відповідальністю «Консалтинг-центр «Партнер» Харківського
району Харківської області; ПП «Енергоекспрес» Дергачівського району
Харківської області;
товариства з обмеженою відповідальністю
сільськогосподарського підприємства «Злато Таврії»;
селянського
фермерського господарства «Безкровного І.П.» Харківського району
Харківської області; фермерського господарства «Улар» Пустомитівського
району Львівської області; фермерського господарства
«Астер»
Золочівського району Харківської області; фермерського господарства
«Любава» Дергачівського району Харківської області;
товариства з
обмеженою відповідальністю «Регіональний центр надання бухгалтерських
та юридичних послуг» Харківської області;
органів місцевого
самоврядування
Котлярівської
сільської
ради
Харківської
райдержадміністрації та інші.
Опис виконання наукового дослідження за звітним етапом.
Назва етапу згідно з технічним завданням: Аналіз та систематизація
системи менеджменту підприємств агропромислового комплексу України
Отримані результати етапу:
Практичне значення одержаних
результатів полягає в обґрунтуванні й апробації системного підходу до
формування високоефективного сільськогосподарського виробництва на
основі збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської
продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на
одиницю продукції; в оцінці рівня розвитку сільськогосподарського
підприємства; аналізі факторів формування ефективного виробництва та
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чинників їх реалізації.
Наукова новизна:
Наукову новизну дослідження складає сукупність наступних
результатів теоретико - методологічного, методичного та практичного
характеру: вивчено механізм матеріального стимулювання праці в ринкових
умовах господарювання; досліджено суть орендних відносин, як однієї із
умов ефективного ведення сільськогосподарського виробництва; досліджено
механізм еквівалентності обміну, як фактор зниження собівартості продукції;
набули подальший розвиток заходи, що сприяють підвищенню фінансової
стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Найважливіші
результати
прикладних
досліджень,
конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково
зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація,
випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні
Найважливіші результати в рамках науково - дослідної роботи на тему:
«Обґрунтування теоретико-методологічних аспектів управління діяльністю
агропромислових підприємств», а саме визначення і обґрунтування шляхів
удосконалення системи менеджменту підприємств агропромислового
комплексу України. Дослідження за цим напрямком були здійснені і
апробовані на наступних сільськогосподарських підприємствах і організаціях
різних форм власності, а саме:
Удосконалення управління ризиками аграрного підприємства (на
прикладі СПП «Травневе і К» Золочівського району Харківської області) науковий керівник - доц. Воронкова А.А.
Управління прибутковістю виробництва продукції рослинництва ( на
прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра-Плюс»
Великобагачанського району Полтавскої області) - науковий керівник - доц.
Чуйко Н.В.
Шляхи удосконалення консалтингової діяльності підприємства ( на
прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтинг-центр
«Партнер» Харківського району Харківської області) - науковий керівник доц. Худавердієва В.А.
Удосконалення методів мотивації персоналу підприємства ( на
прикладі ПП «Енергоекспрес» Дергачівського району Харківської області) науковий керівник - доц. Воронкова А.А.
Управління ефективністю виробництва в галузі рослинництва (на
прикладі товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського
підприємства «Злато Таврії») - науковий керівник - доц. Мерчанський В.В.
Удосконалення організації виробництва і системи менеджменту ( на
прикладі
селянського фермерського господарства «Безкровного І.П.»
Харківського району Харківської області) - науковий керівник - доц.
Худавердієва В.А.
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Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства (на
прикладі фермерського господарства «Улар» Пустомитівського району
Львівської області) - науковий керівник - доц. Мерчанський В.В.
Система менеджменту і організація виробництва продукції та шляхи її
вдосконалення ( на прикладі фермерського господарства
«Астер»
Золочівського району Харківської області) - науковий керівник - доц. Чуйко
Н.В.
Формування
та
реалізація
стратегії
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Навчально-виробничого
центру тваринництва і рослинництва ХДЗВА) - науковий керівник - доц.
Мерчанський В.В.
Шляхи удосконалення системи менеджменту в сільськогосподарському
підприємстві (на прикладі фермерського господарства «Любава»
Дергачівського району Харківської області») - науковий керівник - доц.
Худавердієва В.А.
Шляхи удосконалення системи управління фінансового менеджменту
на підприємстві (на прикладі селянського фермерського господарства
«Безкровного І.П.» Харківського району Харківської області) - науковий
керівник - доц. Худавердієва В.А.
Аналіз стану управлінського консультування і шляхи його
удосконалення (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю
«Регіональний центр надання бухгалтерських та юридичних послуг»
Харківської області)» - науковий керівник - доц. Худавердієва В.А.
Удосконалення системи менеджменту агарних підприємств (на
прикладі фермерського господарства «Любава» Дергачівського району
Харківської області») - науковий керівник - доц. Піпенко М.А.
Шляхи удосконалення управління ресурсами місцевого бюджету
органів місцевого самоврядування (на прикладі Котлярівської сільської ради
Харківської райдержадміністрації) - науковий керівник - доц. Худавердієва
В.А
2.2. Використання результатів роботи у освітньому процесі.
Результати наукової роботи впроваджені в:
1.
Харківській державній зооветеринарній академії.
Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі
кафедри менеджменту, економіки і маркетингу ХДЗВА при викладанні
таких курсів: Аграрна політика, Аналіз господарської діяльності, Економіка і
фінанси підприємств, Економіка агропромислових формувань, Менеджмент
організацій, Методологія і організація наукових досліджень, Операційний
менеджмент, Організація аграрного бізнесу, Планування діяльності
підприємств АПК, Податкова система, Прийняття управлінських рішень,
Стратегічне управління, Управління конкурентоспроможністю, Управління
персоналом і ін.
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2.3. Теми науково-дослідної роботи кафедри у 2016-2020 рр.
Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на
кафедрі:
1) «Обґрунтування теоретико-методологічних аспектів управління
діяльністю агропромислових підприємств» - керівник Воронкова А.А.,
співвиконавці доц. Піпенко М.А., доц. Мерчанський В.В., доц. Худавердієва
В.А., доц. Чуйко Н.В.
Науковий результат: проведення аналізу та систематизації системи
менеджменту підприємств агропромислового комплексу України, що дає
можливість сільськогосподарським господарствам, підприємствам та
об’єднанням поряд зі спеціалізацією галузей, розширювати асортимент
продукції та послуг, розвивати інтеграційні зв’язки між господарствами в
рамках фірм та холдингів.
Значимість: розробка дозволяє сільськогосподарським виробникам
підвищити ефективність виробництва підприємств агропромислового
комплексу України шляхом удосконалення організаційно-фінансових засад їх
діяльності.
2)
«Управління
конкурентоспроможністю
виробництва
сільськогосподарської продукції» - доц. Мерчанський В.В.
Науковий
результат:
досліджено
фактори
формування
конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції в
сучасних умовах господарювання.
Значимість: дозволяє використовувати економіко-управлінські методи
для
підвищення
конкурентоспроможності
виробництва
сільськогосподарської продукції; визначає напрями здійснення інноваційноінвестиційної діяльності в АПК; формує напрями державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників в умовах глобалізації.
3)
«Економічний
механізм
підвищення
ефективності
сільськогосподарських підприємств» - доц. Худавердієва В.А.
Науковий результат: розробка організаційно-економічного механізму
підвищення
ефективності
сільськогосподарських
підприємств
на
регіональному рівні, який полягає в запровадженні цілого комплексу заходів,
як на мікро так і макрорівні; сформовано пропозиції, щодо запровадження
ефективного економічного механізму гармонізації економічних інтересів
учасників відтворювального процесу.
Значимість: обґрунтування необхідності державного регулювання
через податковий механізм, що являється запорукою ефективного розвитку
сільськогосподарських підприємств; обґрунтування необхідної земельної
реформи, як основи переходу до ринкових відносин в агропромисловому
комплексі;
обґрунтування ролі політики держави, через податковий
механізм, у виході аграрного виробництва з економічної кризи; доведена
необхідність оптимізації економічних інтересів учасників відтворювального
процесу сільськогосподарських підприємств.
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4) «Ефективність використання ресурсів у скотарстві» - доц. Чуйко
Н.В.
Науковий результат: запропоновано комплексний підхід щодо
вдосконалення механізму ресурсозбереження у скотарстві, який, на відміну
від уже існуючих, ґрунтується на економічних методах управління та
принципах самоокупності й приводить до узгодження інтересів виробників і
споживачів продукції скотарства.
Значимість:
розроблені
рекомендації
по
впровадженню
екологобезпечної ресурсозберігальної технології переробки органічних
добрив, яка забезпечує виробництво біогумусу і біомаси для подальшого
використання як добрива. Розробки виконано за двома варіантами, які
відрізняються місцем і умовами виконання технологічного процесу.
2.4. Видавницька діяльність кафедри за 2016-2020 рр.
Викладачі кафедри постійно розміщують наукові праці у відкритому
доступі (електронному репозитарії ХДЗВА, наукометричній базі Гугл
академия).
1. Кількість публікацій по кафедрі 142. , в тому числі закордонних 4
.
2. Кількість публікацій в виданнях, що індексуються в Scopus Web
of Science – 0
3. Кількість монографій, посібників чи підручників __7__
Підручники:
1.
Страхування: підручник / І.В. Колупаєва, А.В. Непран,
І.Є. Тимченко, Т.Ю. Білоусько, А.І. Литвинов, О.М. Литвинова, Н.В. Чуйко,
І.В. Непран, Т.І. Чорга / За ред.. І.В. Колупаєвої – Харків: Харківський
торгівельно-економічний інститут, 2018. – 741 с. (Чуйко Н.В. гл. 4, С. 104135.)
Монографії :
1. Чигринов Є.І., Хохлов А.М., Сиромятникова Н.А., Пономаренко О.В.
Програма розвитку тваринництва навчально-виробничого центру на 2018 рік
/ Харків: РВВ ХДЗВА. – 70 с.
2. Чигринов Є.І., Хохлов А.М., Сиромятникова Н.А., Пономаренко О.В.
Малі свиноферми в м'ясо-молочному кластері/ Харків: РВВ ХДЗВА. – 50 с.
3. Чигринов Є.І. Реконструкція і нове будівництво підприємств по
виробництву молока / Чигринов Є.І., Нардус С.Є., Сиромятникова Н.А.,
Пономаренко О.В. та ін. // Харків: РВВ ХДЗВА. – 2017. - 75 с.
4. Чигринов Є.І., Сиромятникова Н.А., Хохлов А.М., Пономаренко О.В.
та ін. Енергонезалежна ферма виробництва екологічно безпечного молока.
«Модуль –Еко-ХХІ на 50 корів» / Чигринов Є.І., Сиромятникова Н.А.,
Хохлов А.М., Пономаренко О.В. та ін.// Харків: РВВ ХДЗВА. -2017. - 80 с.
5. Мерчанський В.В., Худавердієва В.А., Воронкова А.А., Чуйко
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Н.В.Стан і перспективи розвитку молочного скотарства в Україні/
Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства:
теорія, методологія та практика: монографія // Під ред. д-ра екон. Наук,
професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.» 2020. С.
105-112.
6. Чуйко Н.В., Храпач К.Г. Стан та перспективи розвитку тваринництва
в Україні / Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку
економіки України: монографія / Під ред. д-ра екон. Наук, профессора О.О.
Непочатенко. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.»// 2020. С.182-188.
2.5. Наукові статті, інші публікації за 2016-2020 рр.
1. Садиков М.А., Воронкова А.А., Коломієць Н.О. Стратегія розвитку
адміністративного району та територіальних громад / Сучасні проблеми
правового, економічного та соціального розвитку держави: Тези доповідей
Міжнародної науково-практичної конференції// Харків. – 18 листопада 2016
р. – Харківський нац. університет МВС. – Харків. – 2016. – С.408-410.
2.
Садиков М.А., Воронкова А.А., Коломієць Н.О. Управління
інвестиційним розвитком / Сучасні проблеми фінансового моніторингу:
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 8-9
грудня 2016 р.) . – Харків.- ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2016. – С.125-127.
3.
Воронкова А.А., Куцина Л.В. Вивчення дисципліни «Податкова
система» як основа формування поведінки суб’єктів економіки// Науковометодичний вісник ХДЗВА, 2016. – Випуск 4.
4.
Пономаренко О.В. Актуальні проблеми екологізації економіки
України / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Умань, Видавництво «Сочинський М.М.», 2016. – С.57-61.
5.
Воронкова А.А., Куцина Л.В. Стан та проблеми банківського
кредитування сільськогосподарських товаровиробників / Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, Університет
банківської справи. – 2016.
6.
Мерчанський В.В. Підвищення рівня життя селян в рамках сталого
розвитку сільських територій/ Матеріали VII міжнар. наук. – практ. конф. –
Дніпро, 21 жовтня 2016 р. / за заг. ред.. Ю.О. Боровської.- Д.: ДРІДУ НАДУ.2016. – С. 97-99.
7.
Худавердієва В.А., Бажинов О.О. Завдання системи економічної
безпеки підприємства / Актуальні проблеми економічного розвитку України
в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: матеріали Всеукраїнської
конференції. - Харків. - 19 - 22 жовтня 2016 року (Українська інженернопедагогічна академія (УІПА)). - Харків. – 2016.- С. 128-131.
8.
Худавердієва В.А., Вусань Д.П. Шляхи забезпечення економічної
безпеки підприємства / Актуальні проблеми економічного розвитку України
в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: матеріали Всеукраїнської
конференції. - Харків 19 - 22 жовтня 2016 року (Українська інженернопедагогічна академія (УІПА). - Харків. – 2016. - С. 131-134.
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9.
Піпенко М.А. Менеджмент - ключова дисципліна для майбутніх
менеджерів. Матеріали 11 Всеукраїнської Науково-практичної конференції
( м. Харків, 4-5 березня 2016 р.) / Наукове партнерство «Центр наукових
технологій». – Київ: НПП «ЦНТ», 2016. – С.30-34.
10.
Коломієць Н.О. Інвестиційні ризики та їх сутність/ Актуальні
проблеми інноваційної економіки. Науковий журнал. - № 1. – 2016. – С. 210216.
11.
Яценко І.В., Гетманець О.М., Абузнайд Р.С., Карем Встановлення
віку і статі великої рогатої худоби за параметрами інфрачервоних спектрів
поглинання тіла потиличної кістки у судово-ветеринарній експертизі/
Науковий
вісник
національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України. – Серія: Ветеринарна медицина, якість і
безпека продукції тваринництва. – Київ, 2015. – Вип. 217. – С. 195-204.
12.
Яценко І.В., Гетманець О.М., Кириченко В.М. Моделювання
процесів росту курчат-бройлерів за збагчення раціону наномікроелементною
кормовою добавкою «Мікростимулін» під час відгодівлі/ Науковий вісник
національного університету біоресурсів і природокористування України. –
Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва –
Київ, 2015. – Вип. 217. – С. 204–209.
13.
Худавердієва В.А., Карел Т.Г. Механізм управління економічною
безпекою підприємства/ Актуальні проблеми економічного розвитку України
в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: матеріали Всеукраїнської
конференції, Харків 19 - 22 жовтня 2016 року (Українська інженернопедагогічна академія (УІПА). - ). - Харків. – 2016. С. 137-139.
14.
Худавердієва В.А., Рудич В.О. Передача функцій забезпечення
економічної безпеки підприємства в аутсорсинг/ Актуальні проблеми
економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми:
матеріали Всеукраїнської конференції, Харків 19 - 22 жовтня 2016 року
(Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)). - Харків. – 2016.С. 139-142.
15.
Худавердієва В.А., Гуренко В.В. Політика і стратегія безпеки
підприємства/ Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах
інтеграції: досягнення та проблеми: матеріали Всеукраїнської конференції,
Харків 19 - 22 жовтня 2016 року (Українська інженерно-педагогічна академія
(УІПА). ). - Харків. – 2016.- С. 134-137.
16.
Мерчанський В.В. Державне регулювання як фактор забезпечення
конкурентоспроможності сільського господарства України/ Глобалізаційні
процеси в розвитку національних економік: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 31 березня. 2016 р. (ЛКА, м. Львів). Ч. 2. - Тернопіль: Крок, 2016. –
С. 40-42.
17.
Шевченко К.О., Гетманець О.М., Яценко І.В. Визначення віку і статі
великої рогатої худоби за лінійними параметрами гілки нижньощелепної
кістки в аспекті судово-ветеринарної експертизи/ Науковий вісник
національного університету біоресурсів і природокористування України. –
Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва –
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Київ, 2015. – Вип. 217. – С. 210217.
18.
Яценко І.В., Гетманець О.М., Головко Н.П., Кириченко В.М.
(студент), Дроздов О.О. Порівняльний аналіз методів визначення
вологоутримуючої здатності м’яса курчат бройлерів/ Проблеми зооінженерії
та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної
зооветеринарної академії.  Ветеринарні науки. – Харків, 2015. – В. 31, Ч.2.
 С. 214221.
19.
Абузнайд Р.С., Карем, Гетманець О.М., Яценко І.В. Визначення віку
та статі за краніометричними індексами великої рогатої худоби у судововетеринарній експертизі / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини:
Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. –
Ветеринарні науки. Харків, 2015. – В. 31, Ч. 2.–С. 226–234.
20.
Рой Ю.С., Гетманець О.М., Прудніков В.Г. Селекційний потенціал
корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м’ясної
породи/ Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія:
Тваринництво. Суми, 2015.– В. 6 (28).– С. 51–56.
21.
Гетманець О.М., Дроздов А.А., Ізвєков М.Є. Застосування сучасних
комп'ютерних технологій для визначення ступеня мармуровості м’яса/
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Збірник наукових праць
Харківської державної зооветеринарної академії. – Ветеринарні науки.
Харків, 2016.
22.
Гетманець О.М., Кам’янський В.В.,Яценко І.В., Бондаревський
М.М., Дегтярьов М.О., Русько Н.П., Чушак Є.Г. Порівняльний ветеринарносанітарний аналіз показників якості молока коров’ячого питного/ Проблеми
зооінженерії та ветеринарної медицини : Збірник наукових праць Харківської
державної зооветеринарної академії. – Ветеринарні науки. Харків, 2016. – В.
32, Ч. 2. – С. 199–203.
23.
Гетманець О.М., Пелихатый Н.М., Гнилицкий К.М. Применение
дисперсионного анализа для обработки данных радиационного мониторинга/
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аграрного сектору України / Збірник ХДАУ, Херсонський державний
аграрний університет/
Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція «Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної
сфери: облік, оподаткування і контроль»//2019. - С.363-366.
124. Худавердієва В.А. Стратегія розвитку малих підприємств аграрного
сектору економіки України / Збірник ХДАУ, Херсонський державний
аграрний університет//2019.- С.360-363.
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125. Худавердієва В.А., Бугай А.П. Пріоритетні напрямки розвитку
агропродовольчого комплексу України / Збірник ХДАУ, Херсонський
державний аграрний університет//2019. - С.366-369.
126. Чуйко Н.В., Храпач К.Г.
Стан та перспективи розвитку
децентралізації в Україні . -2019.
127.
Мерчанський В.В., Ковальчук І.М. Проблеми використання
трудових ресурсів агробізнесі. - Львів. - 2019. – С.22-24.
128.
Воронкова А.А., Чуйко Н.В., Мерчанський В.В., Худавердієва В.А.,
Храпач К.Г. Сучасний стан та тенденції розвитку регіонального ринку праці /
Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка,
17–18 вересня 2020 р., м. Харків: наук. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В.
Докучаєва; за ред. д-ра екон. наук О.В. Ульянченка, д-ра соціол. наук В.В.
Чепак, д-ра соціол. наук В.В. Судакова. – Харків. 2020. - С.97-101.
129.
Худавердієва В.А., Миколюк О.О. Ефективна соціально-економічна
система як запорука стійкого розвитку / Харківський Національний
університет ім. В.Н. Каразіна // Збірник наукових праць ХНУ. Харків. 2020. С. 104-107.
130.
Худавердієва В.А., Бережна І.О. Проблеми і перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в Україні/ Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка / «Освітні і наукові виміри
географії та туризму». Збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка.
м. Полтава. 2020. - Т.1.- С. 126-131.
131.
Худавердієва В.А. Розробка і проблеми реалізації стратегії розвитку
підприємства /Одеська державна академія будівництва та архітектури //
«Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті».
Збірник наукових праць Одеська державна академія будівництва та
архітектури. Одеса. 2020 р. - С.380-386.
132.
Мерчанський В.В.,
Худавердієва В.А. Тенденції розвитку
молочного скотарства Харківської області / Харківська державна
зооветеринарна академія //«Актуальні питання технології тваринництва та
ветеринарної медицини». Харків. Збірник наукових праць ХДЗВА. 2020 р.
(прийнято до друку)
133.
Худавердієва В.А. Правові основи забезпечення національної
безпеки України/ Хмельницький національний університет // Хмельницьк.
Збірник наукових праць ХНУ. -2020 р. -С.46-47.
134.
Худавердієва В.А. Передумови розвитку підприємницької
діяльності в аграрній сфері /«Актуальні питання технології тваринництва та
ветеринарної медицини»// Харків. Збірник наукових праць ХДЗВА. -2020 р.
(прийнято до друку)
135.
Худавердієва В.А. Економічні, соціальні і екологічні аспекти
стійкого розвитку територій / Харківський Національний університет ім. В.Н.
Карабіна/ Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку
територіальної системи: // Збірник наукових праць ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Харків. – 2020.- С.191-193.
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136.
Худавердієва В.А. Заходи державного регулювання соціально економічного розвитку сільських територій в Україні / Харківський
національний агарний університет ім. В.В. Докучаєва// Харків. Вісник
ХНАУ. 2020. -С.217-221.
137.
Тімо Янса, Іванов С.М., Левтеров А.І. Cучасні підходи електронного
навчання іноземної мови з використанням ADOBECONNECT у галузі
економіки та інжинірингу/ Збірник матеріалів Всеукраїнської науковометодичної Internet –конференції «Інформаційні технології в освітньому
процесі ЗВО». Харків. ЗНАДУ 2020.- С. 24-41.
138.
Худавердієва В.А., Тарасюк О. Сучасні проблеми і напрями
державного
регулювання сталого розвитку сільських територій /
Харківський національний агарний університет ім. В.В. Докучаєва. Харків.
Вісник ХНАУ. 2020. - С.195-199.
139.
Худавердієва В.А. Правові засади забезпечення реалізації
підприємництва в сільському господарстві / Харківський національний
автомобільно-дорожний університет // «Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва». Харків. ХНАДУ. Вісник ХНДАУ. 2020 р.- С. 20-22.
140.
Худавердієва В.А. Соціальне партнерство як основа соціальноекономічного розвитку країни / Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління національної академії державного управління при
президентові України // «Інноваційні інструменти забезпечення
інвестиційного та інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних
громад» . Дніпро. Збірник наукових праць ДРІДУНАДУ. 2020 р.- С. 298-302.
141.
Мерчанський В.В., Худавердієва В.А., Воронкова А.А., Чуйко Н.В.
Стан і перспективи розвитку молочного скотарства в Україні / Забезпечення
сталого економічного розвитку національного господарства: теорія,
методологія та практика: монографія // Під ред. д-ра екон. Наук, професора
О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 105-112.
142.
Чуйко Н.В., Храпач К.Г. Стан та перспективи розвитку
тваринництва в Україні/ Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого
розвитку економіки України: монографія // Під ред. д-ра екон. Наук,
професора О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.». 2020.
С.182-188.
2.6. Патентно-винахідницька робота в 2016-2020 рр.:
За звітній період кафедрою отримано 7 свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір.
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99034 База
даних
«Навчальний
електронно-інформаційний
комплекс
(НЕІК)
«Адміністративний менеджмент» / Худавердієва В.А., Мерчанський В.В.,
Воронкова А.А., Іванов С.М. [та ін.]; дата реєстрації 13.08.2020 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99031 База
даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) «Селекція
сільськогосподарських тварин» / Воронкова А.А., Іванов С.М. [та ін.]; дата
30

реєстрації 13.08.2020 р.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98770 База
даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) «Генетика з
біометрією» / Воронкова А.А., Іванов С.М. [та ін.]; дата реєстрації 29.07.
2020 р.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99033 База
даних
«Навчальний
електронно-інформаційний
комплекс
(НЕІК)
«Конярство» / Іванов С.М. [та ін.]; дата реєстрації 13.08.2020 р.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99030 База
даних
«Навчальний
електронно-інформаційний
комплекс
(НЕІК)
«Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження тварин» / Іванов
С.М. [та ін.]; дата реєстрації 13.08.2020 р.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99032 База
даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) «Основи
фахової діяльності» / Іванов С.М. [та ін.]; дата реєстрації 13.08.2020 р.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99889 База
даних
«Навчальний
електронно-інформаційний
комплекс
(НЕІК)
«Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологій та стандартизації
продуктів тваринництва» / Іванов С.М. [та ін.]; дата реєстрації 22.09.2020 р.
2.7. Участь кафедри в наукових конференціях у 2016-2020 рр.:
Кафедрою прийнято участь у 68 різного рівня конференціях, кількість
доповідей на конференціях 106 (в тому числі за кордоном) _3_
№
Назва доповіді
з/п
1. Менеджмент – ключова
дисципліна для майбутніх
менеджерів / Піпенко М.А.

2.

Інвестиційна стратегія
розвитку агарної сфери/
Батир Ю.Г.,
Піпенко М.А.

3.

Інноваційна стратегія
розвитку аграрної сфери /
Батир Ю.Г., Піпенко М.А.

4.

Державне регулювання як
фактор забезпечення
конкурентоспроможності
сільського господарства

Назва форуму

Місце проведення

Всеукраїнська Науковопрактична конференція
«Наукова Україна: проблеми
сучасності та перспективи
майбутнього»
VІІ Міжнародна науковопрактична Інтернет
конференція: «Ринкова
трансформація економіки: стан,
проблеми, перспективи».
«Экономические, социальные и
экологические проблемы
развития
агропродовольственной сферы»
. - Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
Міжнародна науково-практична
конференція «Глобалізаційні
процеси в розвитку
національних економік»

Наукове партнерство
«Центр наукових
технологій» - Київ:
НПП «ЦНТ», 4-5
березня 2016 року
7-8 квітня 2016 р. –
ХНТУСГ
ім. П. Василенка. –
Харків.
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ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва Украина,
г. Харьков
19 февраля 2016 г.

31 березня. 2016 р.
(ЛКА, м. Львів)

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

України / Мерчанський В.В.
Дистанційна освіта за
кордоном/ Мерчанський
В.В.

Інноваційно – інвестиційний
розвиток економіки /
Садиков М.А.,
Свеженцев О.О.,
Коломієць Н.О.
Прийняття інвестиційних
рішень / Коломієць Н.О.
Вдосконалення системи
менеджменту в
агропромисловому комплексі
України / Кривобок В.Ю.

Стратегія розвитку
адміністративного району та
територіальних громад/
Садиков М.А., Воронкова
А.А., Коломієць Н.О.
Завдання системи
економічної безпеки
підприємства / Худавердієва
В.А., Бажинов О.О.
Шляхи забезпечення
економічної безпеки
підприємства / Худавердієва
В.А., Вусань Д.П.
Механізм управління
економічною безпекою
підприємства / Худавердієва
В.А., Карел Т.Г.
Передача функцій
забезпечення економічної
безпеки підприємства в
аутсорсинг / Худавердієва
В.А., Рудич В.О.
Політика і стратегія безпеки
підприємства / Худавердієва
В.А.,Гуренко В.В.
Примененеие
информационных технологий
для определения степени
мраморности мяса / Гетманец

Харківський торговельноекономічний коледж Київського
національного торговельноекономічного університету.
«Модернізація системи освіти:
погляд молоді»: круглий стіл
Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція
«Проблеми розвитку аграрної
економіки в умовах
глобалізації»

Харківський
торговельноекономічний коледж
. 19 квітня 2016 р.:
10 березня 2016 р. –
Харків: ХНТУСГ

Міжнародна Конференція «Дні
студентської науки»

Львівський
Національний
Університет
ветеринарної
медицини та
біотехнології
ім. С.З.Гжицького.
Львів 2016
Міжнародна науково-практична 18 листопада 2016 р.
конференція «Сучасні
– Харківський нац.
проблеми правового,
університет МВС. –
економічного та соціального
Харків
розвитку держави»
Всеукраїнська науково19 - 22 жовтня 2016
практична конференція
р. Українська
«Актуальні проблеми
інженерноекономічного розвитку України педагогічна академія
в умовах інтеграції: досягнення (УІПА). - Харків
та проблеми»

VIII международная
конференция «Научно–
информационное обеспечение
инновационного развития
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Москва, Россия,
2016.

О.М., Дроздов А.А., Извеков
М.Е.
16. Примененеие
информационных технологий
для определения показателей
качества мяса / Гетманец
О.М., Дроздов А.А., Извеков
М.Е.
17. Алгоритмы мониторинга
радиационного фона на
сельскохозяйствен-ных
территориях / Гетманець
О.М.
18. Использование ПК для
построения математических
моделей в животноводстве /
Извеков М.Е.
19. Управління інвестиційним
розвитком/ Садиков М.А.,
Воронкова А.А.,
Коломієць Н.О.
20. Стан та проблеми
банківського кредитування
сільськогосподарських
товаровиробників /
Воронкова А.А., Куцина Л.В
21. Економічна ефективність
виробництва молока в
умовах інноваційних
технологій / Чигринов Є.І.,
Батир Ю.Г.
22. Актуальні проблеми
екологізації економіки
України / Пономаренко О.В.
23. Економічна ефективність
виробництва
сільськогосподарської
продукції / Батир Ю.Г.,
Іщенко В.О.
24. Аналіз ефективності
менеджменту виробничої
діяльності / Батир Ю.Г.,
Іщенко В.О.
25. Материалы для развития
управленческих решений
интуиции у студентов
факультета менеджмента /
Купіна З.П.
26. Енергетична безпека

АПК».
XХ международная научнопроизводственная конференция
«Проблемы и перспективы
инновационного развития
животноводства»

Белгород, Россия,
2016.

XХ международная научнопроизводственная конференция
«Проблемы и перспективы
инновационного развития
агротехнологий
V Всеукраїнсько науковопрактична конференція
«Сучасні проблеми фінансового
моніторингу»
Міжнародна науково-практична
конференція «Фінансовокредитна діяльність : проблеми
теорії та практики»

Белгород:
Белгородский ГАУ.2016.
8-9 грудня 2016 р. –
Харків.ХНЕУ ім. С. Кузнеця
м. Харків,
Університет
банківської справи. –
2016.

Міжнародна науково-практична м. Херсон. конференція «Економічний
26-27 лютого 2016 р.
потенціал країни: наукові
підходи та практика реалізації»
Всеукраїнської науковопрактична конференція

Умань Видавництво
«Сочинський М.М.»
2016.
Міжнародна науково-практична Львівська економічна
конференція «Розвиток нової
фундація м. Львів.
економіки на світовому,
19-20 лютого 2016 р.
державному та регіональному
рівнях»
Міжнародна науково-практична 22 квітня 2016 р.
конференція «Прогнозування
м. Запоріжжя
економічного
та соціального розвитку
національної економіки»
Международная конференция
Харьков. –
развития науки в ХХІ веке
НИЦ «Знание»

VІII Міжнародна науково33

Харків: ХНТУСГ,

сільськогосподарських
підприємств України /
Чуйко Н.В., Клочко В.М.
27. Державне регулювання
економіки України /
Худавердієва В.А.,
Бажинов О.О.
28. Роль амбітного стратегічного
підходу при розробці
стратегії підприємства /
Худавердієва В.А.,
Вусань Д.П.
29. Місце стратегічного
планування в системі
стратегічного менеджменту /
Худавердієва В.А.,
Гуренко В.В.
30. Роль системи ціноутворення
у розвитку аграрних
підприємств / Худавердієва
В.А., Карел Т.Г.
31. Теоретичні аспекти
стратегічного планування в
менеджменті сучасних
підприємств / Худавердієва
В.А., Рудич В.О.
32. Основні шляхи стратегічного
розвитку АПК України
/ Колєснік Д.В.
Мерчанський В.В.
33. Інвестиційна привабливість
птахівництва/
Ковальчук Д.Б.
Мерчанський В.В.
34. Підвищення рівня життя
селян в рамках сталого
розвитку сільських територій
/ Мерчанський В.В.
35. Грошово-кредитна політика
держави / Худавердієва В.А.,
Бацинко В.В.
36. Теоретичні погляди на
державне регулювання
економіки / Худавердієва
В.А., Бугай А.П.
37. Основні інструменти
державного регулювання
економіки / Худавердієва
В.А., Бугай С.А.
38. Показники ефективності

практична конференція
«Ринкова трансформація
економіки: стан, проблеми,
перспективи»
Всеукраїнська науковопрактична конференція «Дні
студентської науки у
Львівському національному
університеті ветеринарної
медицини та біотехнології імені
С.З. Гжицького»

7 квітні 2017 р.

Всеукраїнська науковопрактична конференція
студентів, аспірантів і молодих
вчених
«Роль молоді у розвитку АПК
України»

19 квітня 2017 р. –м.
Київ. – НУБІП

VIIміжнародна наук. – практ.
конференція «Сталий розвиток
територій: проблеми та шляхи
вирішення»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
економіки та управління в
умовах системної кризи»

Дніпро,
21 жовтня 2016 р.
ДРІДУ НАДУ

Всеукраїнська науково-

11-12 травня 2017 р. -
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11-12 травня 2017 р.
м. Львів. – ЛНУВМБ

29 листопада 2016 р.
-м. Львів. –
Львівський інститут
МАУП

використання ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств / Рябченко І.О.
Мерчанський В.В.
39. Поняття якості та причини
запровадження системи
контролю якості на
підприємствах /
Пономаренко О.В.
Король П.
40. Система мотивації персоналу
на сільськогосподарських
підприємствах на прикладі
діяьності ТОВ агрофірма
«Надія» / Пономаренко О.В.
Бакуменко О.
41. Теоретичні і практичні
аспекти бюджетування /
Коломієць Н.О.
42. Методичні аспекти оцінки
фінансового стану як основи
ефективного управління
підприємством/
Коломієць Н.О.
43. Конкурентоспроможність
вітчизняного птахівництва на
світових ринках /
Мерчанський В.В.
44. Питання маркетингу збутової
діяльності на підприємстві /
Дудкіна О.О.,
Мерчанський В.В.

45. Стратегія стійкого розвитку
регіонів республіки Білорусь/
Худавердієва В.А.,
Хоменко А.О.
46. Стратегія економічного
розвитку регіонів та
сільських територій країни/
Худавердієва В.А.

практична конференція «Дні
студентської науки у
Львівському національному
університеті ветеринарної
медицини та біотехнології імені
С.З. Гжицького»

м. Львів. – ЛНУВМБ

Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка,
фінанси, бухгалтерський облік:
сучасний стан і перспективи
розвитку»
VIII Міжнародна науковопрактична конференція
«Ринкова трансформація
економіки: стан, проблеми,
перспективи»
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку
аграрного сектора економіки в
умовах інтеграційних процесів»
VІІІ Міжнародна науковопрактична Інтернет конференція студентів та
молодих вчених «Стратегії
інноваційного розвитку
економіки України: проблеми,
перспективи, ефективність
VІІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Сталий розвиток територій:
проблеми та шляхи їх
вирішення»
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку
аграрного сектора економіки в
умовах інтеграційних процесів»

м. Полтава
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м.Харків, ХНТУСГ.-7
квітня 2017 р.

Харківський
Національний
аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва. – Харків.
- 25 жовтня 2017 р.
Харків. –
27 грудня 2017 р.

Дніпропетровський
регіональний
інститут державного
управління. Дніпро.
20 жовтня 2017 р.
Харків. – ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва. –
25 жовтня 2017 р.

47. Проблеми управління
підприємствами в сучасних
умовах і шляхи їх
вирішення/ Бугай А.П.,
Худавердієва В.А.
48. Аспекти ефективного
управління сучасним
підприємством /
Худавердієва В.А.,
Бугай С.А.
49. Умови створення сучасної
моделі державного
управління /
Худавердієва В.А.

50. Показники конкурентного
стану страхового ринку
України /Пономаренко О.В.
51. Напрями розвитку
внутрішньої торгівлі в
Україні / Чуйко Н.В.
52. Теоретичні і практичні
аспекти бюджетування /
Коломієць Н.О.
53. Особливості прояву сучасної
економічної кризи в Україні
та механізми її подолання /
Кривобок В.Ю.
54. Соціальна інфраструктура
села як мотиваційний чинник
і результат економічного
розвитку / Воронкова А.А.
55. Сутність та проблеми
реалізації реформи органів
місцевого самоврядування /
Воронкова А.А.
56. Ризики в інвестиційній
діяльності
сільськогосподарського
підприємства та їх сутність /
Коломієць Н.О.
57. Оцінка фінансово -

Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні
проблеми економіки та
управління в умовах системної
кризи» –

ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом»
Львівський інститут.
- м. Львів. –
28 листопада 2017 р.

Міжнародна заочна науковопрактична конференція
«Формування ефективних
механізмів державного
управління та менеджменту в
умовах сучасної економіки:
теорія і практика»
Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка,
фінанси, облік, маркетинг та
менеджмент в Україні та за
кордоном»
Стратегічні пріоритети
розвитку внутрішньої торгівлі
України на інноваційних
засадах : міжнародна науковопрактична конференція
Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка,
фінанси, бухгалтерський облік:
сучасний стан і перспективи
розвитку»
Міжнародна науково-практична
конференціїя«Інформаційні
технології в соціокультурній
сфері, освіті та економіці»,

м. Запоріжжя. Класичний
приватний
університет Інститут
управління. –
24 листопада 2017 р.

Економіко-правові засади
формування та розвитку
регіональної інфраструктури в
умовах децентралізації
економіки України: Всеукр.
наук.-практ. Інтернет-конф.,
присвяченої 100-річчю НАН
України
ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція

ІV Всеукраїнська науково36

Полтава: ЦФЕНД. –
20 жовтня 2017 р.

Львів : ЛТЕУ. –
2017 р.

м. Полтава. - 2017 р.

Київський
Національний
університет культури
і мистецтв. Київ,
2017 р.
Харків,
1-28 лютого 2018 р.

м. Дніпро.
13 квітня 2018 р.

20 квітня 2018 р.

господарської діяльності як
основа ефективності
управління підприємством /
Коломієць Н.О.
58. Економічні аспекти
раціонального використання
земель
сільськогосподарського
призначення /Воронкова А.А.
59. Реалізація реформи
децентралізації: результати і
проблеми / Воронкова А.А.
60. Нове в оподаткуванні малого
бізнесу в Україні: плюси,
мінуси / Воронкова А.А.
61. Економічні аспекти сталого
розвитку АПК України /
Кривобок В.Ю.
62. Сучасний стан та
перспективи розвитку
аграрного сектора економіки
України / Пономаренко О.В.
63. Лісове господарство в
економіці України /
Мерчанський В.В.
64. Методи управління
ресурсним потенціалом
фермерських господарств /
Худавердієва В.А.
65. Сучасний стан та
перспективи розвитку
скотарства в Харківській
області / Чуйко Н.В.
66. Екструдер – організація
малого бізнесу на селі /
Купіна З.П.
67. Теоретико-методологічні
аспекти управління на
підприємствах
агропромислового комплексу
– акціонерних товариствах /
Піпенко М.А.
68. Роль господарств населення
у виробництві продукції
тваринництва / Храпач К.Г.
69. Соціальна відповідальність:
теорія та українські реалії
сьогодення / Куцина Л.В.,
Воронкова А.А.

практична Інтернет конференція
Історія освіти, науки і техніки в
Україні: Всеукраїнська
конференції молодих учених та
спеціалістів

Київ. –
18-20 травня 2018 р.

Публічне управління ХХІ
століття: світові практики та
національні перспективи :
XVІІІ Міжнародний науковий
конгрес
Науково-практична і навчальнометодична конференція
«Актуальні питання
ветеринарної медицини,
технологій у тваринництві та
природокористуванні»

Харків. 26 квітня 2018 р.

Пріоритетні напрями наукових
досліджень: філософський,
політологічний та
культурологічний аспекти:

м. Київ,
21-22 грудня 2018 р.
Таврійський
національний
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ХДЗВА. – м. Харків.
17-18 травня 2018 р.

70. Інвестиційна стратегія
розвитку аграрної сфери /
Ю.Г. Батир, Р.Ю. Батир, Н.А.
Піпенко, Н.В. Чуйко, К.Г.
Храпач
71. Умови і напрями
інноваційного розвитку АПК
України / Мерчанський В.В.
72. Сільське господарство
Харківської області у
забезпеченні продовольчої
безпеки України /
Мерчанський В.В.
73. Становлення і розвиток
підприємницької діяльності в
аграрній сфері /
Худавердієва В.А.
74. Напрями інноваційної
діяльність в лісовому
господарстві / Мерчанський
В.В.
75. Напрями підвищення
конкурентоспроможності
виробників комбікормів /
Мерчанський В.В.,
Скидан В.С.
76. Стратегія інвестиційного
розвитку аграрного сектору
України / Ю. Батир,
Н. Чуйко,
К. Храпач

77. Сучасні проблеми у сфері
міжнародних відносин /
Худавердієва В.А.,
Бугай А.П.
78. Перебудова податкової
системи, як основа
ефективної ринкової
економіки / Бугай С.А.,
Худавердієва В.А.
79. Сучасні тенденції розвитку
міжнародних відносин /
Худавердієва В.А.
80. Банківська система України:

Міжнародна наукова
конференція
Наукові дослідження :
перспективи інновації у
суспільстві і розвитку
технологій: VII Всеукраїнська
науково-практична конференція
Моніторинг, моделювання та
менеджмент емерджентної
економіки: Сьома Міжнародна
науково - практична
конференція
Двадцять дев’яті економікоправові дискусії: Міжнародна
науково-практична інтернетконференція

університет
ім.В.І.Вернадського
м. Харків, 12 – 13
жовтня 2018 року
Наукове партнерство
«Центр наукових
технологій»
Одеса ,
23-25 травня 2018.

ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку
аграрного сектора економіки в
умовах інтеграційних процесів»

м. Харків,
25 жовтня 2018 р.
ХНАУ

Міжнародна економічна
науково-практична інтернетконференція на тему: «Світ
економічної науки»

27 листопада 2018р.
м. Тернопіль

Національне виробництво й
економіка в умовах
реформування: стан і
перспективи інноваційного
розвитку та міжрегіональної
інтеграції: Міжнародна
науково-практична
конференція
Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні
проблеми економіки та
управління в умовах системної
кризи»

31 жовтня 2018 р.,
м. Кам’янецьПодільський

Розвиток соціальної

1–28 лютого 2019 р.
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Львів, 2018.

ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом»
Львівський інститут.
– 28 листопада 2018.
- м. Львів

81.

82.

83.

84.

85.

сучасний стан та
перспективи розвитку/
Воронкова А.А.
Куцина Л.В.
Права людини та комунальні
субсидії/ Куцина Л.В.
Воронкова А.А.
Особливості маркетингу в
сільському господарстві
України в сучасних ринкових
умовах / Худавердієва В.А.,
Деканенко А.О.
Правові засади створення
підприємництва в Україні і
перспективи його розвитку в
сільському господарстві/
Худавердієва В.А.,
Нішніанідзе Р.П.
Стан та перспективи
розвитку децентралізації в
Україні / Чуйко Н.В.,
Храпач К.Г.
Особливості кризи в сучасній
економіці України /
Кривобок В.Ю.

інфраструктури регіонів в
умовах євроінтеграції :
економіко-правові аспекти :
Всеукраїнська науково –
практична інтернетконференція

Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. –
Харків

Міжнародна науково-практична 3-4 жовтня 2019 р.
конференція «Проблеми і
перспективи інноваційного
розвитку аграрного сектора
економіки в умовах
інтеграційних процесів» . –
Харків. – ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва

Науково-практична
конференція «Сільські території
України: стан та перспективи
розвитку»
Міжнародна науково-практична
Інтернет – конференція
«Актуальні проблеми
економіки та управління в
умовах системної кризи»
Міжнародна науково-практична
Інтернет - конференція
«Актуальні проблеми
економіки та управління в
умовах системної кризи»

86. Економічна складова
соціального розвитку та
аспекти його стратегічного
управління/ Худавердієва
В.А., Бацинко В.І.
87. Особливості системи
управління підприємствами
на сучасному етапі/
Худавердієва В.А.,
Новаков В.А.
88. Проблеми антикризового
управління підприємствами в
сучасних умовах
господарювання/ Бугай С.А.,
Худавердієва В.А.
89. Проблеми використання
Міжнародна науково-практична
трудових ресурсів агробізнесі Інтернет - конференція
/ Мерчанський В.В.
«Сорокові економіко-правові
дискусії»
90. Стан та перспективи
Науково-практична
розвитку тваринництва в
конференція «Сільські території
Україні / Чуйко Н.В.,
України: стан та перспективи
Храпач К.Г.
розвитку
91. Розробка і проблеми
ХІ Міжнародна науково39

Харків. 2019.

Львів.
26 листопада 2018 р.

ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна
академія управління
персоналом»
Львівський інститут
МАУП. - Львів. –
27 листопада 2019 р.

Львів. –
24 вересня 2019 р.
Львів. -2019 р.

Одеська державна

реалізації стратегії розвитку
підприємства /
Худавердієва В.А.
92. Перспективи інноваційного
розвитку аграрного сектору
України / Худавердієва В.А. ,
Бугай С.А.
93. Стратегія розвитку малих
підприємств аграрного
сектору економіки України/
Худавердієва В.А.
94. Пріоритетні напрямки
розвитку агропродовольчого
комплексу України/
Худавердієва В.А.,
Бугай А.П.
95. Проблеми і перспективи
розвитку сільського зеленого
туризму в Україні /
Худавердієва В.А.,
Бережна І.О.
96. Сучасний стан та тенденції
розвитку регіонального
ринку праці /
Воронкова А.А., Чуйко Н.В.,
Мерчанський В.В.,
Худавердієва В.А.,
Храпач К.Г.
97. Сучасні проблеми і напрями
державного
регулювання сталого
розвитку сільських
територій/ Худавердієва
В.А.,Тарасюк О.
98. Заходи державного
регулювання соціальноекономічного розвитку
сільських територій в
Україні/ Худавердієва В.А.
99. Передумови розвитку
підприємницької діяльності в
аграрній сфері / Худавердієва
В.А.
100. Сучасні напрями
удосконалення фінансового
забезпечення об’єднаних
територіальних громад /
Воронкова А.А.

практична Інтернет конференція «Управління
проектами: проектний підхід в
сучасному менеджменті»
Всеукраїнська науковопрактична Інтернет конференція «Науковоекономічні аспекти розвитку
підприємств аграрної сфери:
облік, оподаткування і
контроль».

академія будівництва
та архітектури / ОДА
БА. м. Одеса. 13-14
листопада 2020 р.
Херсонський
державний аграрний
університет Херсон.
– «ХДАУ»
21-22 листопада 2019
р.

Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція «Освітні і наукові
виміри географії та туризму».

Полтавський
національний
педагогічний
університет імені
В.Г. Короленка.
м. Полтава. 18
листопада 2020 р.
Харків. нац. аграр.
ун-т ім. В.В.
Докучаєва.17–18 вересня 2020 р.

I Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасне українське село:
соціальні та економічні
виклики»: матеріали., присвяч.
пам’яті Валентина Івановича
Тарасенка

Міжнародна Конференція
присвячена 100 річчю
факультету технологій
продукції тваринництва
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ХДЗВА. грудень
2020 р.

101. Соціальне партнерство як
основа соціальноекономічного розвитку
країни / Худавердієва В.А.

Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційні
інструменти забезпечення
інвестиційного та
інфраструктурного розвитку
об’єднаних територіальних
громад»

102. Правові основи забезпечення
національної безпеки
України / Худавердієва В.А.

Международная научнопрактическая конференция
«Инструменты регулирования
национальной экономики и
национальной безопасности в
условиях современных
глобальных вызовов»
Хмельницький національний
університет / м. Хмельницький.
Всеукраїнська науковопрактична Інтернет конференція «Теоретичні та
практичні питання узгодження
інтересів розвитку
територіальної системи»

103. Економічні, соціальні і
екологічні аспекти стійкого
розвитку територій /
Худавердієва В.А.
104. Ефективна соціальноекономічна система як
запорука стійкого розвитку /
Худавердієва В.А., Миколюк
О.О.
105. Сучасні підходи
електронного навчання
іноземної мови з
використанням
ADOBECONNECT у галузі
економіки та інженірингу /
Тімо Янса, Іванов С.М.,
Левтеров А.І.
106. Правові засади забезпечення
реалізації підприємництва в
сільському господарстві /
Худавердієва В.А.

Дніпропетровський
регіональний
інститут державного
управління
національної академії
державного
управління при
президентові України
27 листопада 2020 р.
Хмельницький
національний
університет / м.
Хмельницький.
6-7 ноября 2020 г.

Харківський
Національний
університет ім. В.Н.
Каразіна/ ХНУ ім.
В.Н. Каразіна.
м. Харків.
31 жовтня 2020 р.

Всеукраїнська науковометодична Internet –
конференція «Інформаційні
технології в освітньому процесі
ЗВО»

Харківський
національний
автомобільнодорожний
університет. Харків.
ЗНАДУ. – 18
листопада 2020 р.

XIV Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва»

Харківський
національний
автомобільнодорожний
університет /
«Проблеми та
перспективи
розвитку
підприємництва».
Харків. ХНАДУ.
27 листопада 2020 р.

2.8. Надано відгуків на автореферати дисертацій – 16.
2.9. Надано рецензій на навчальні посібники та монографії – 2.
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2.10. Надано відгуків, як офіційного опонента по дисертаціях – 0.
2.11. Наукова робота студентів та магістрантів:
Щорічно на кафедрі проводиться студентська наукова конференція
«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки та менеджменту», на
якій виступають студенти першого і другого рівня вищої освіти
факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту зі
спеціальності 073 «Менеджмент», 204 «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» і 205 «Лісове господарство». По
завершенню конференцій щорічно видається збірник тез доповідей.
Також студенти бакалаври і магістри зі спеціальності 073 активно
приймають участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях в
інших вищих навчальних закладах. Опубліковано статей і тез з участю
студентів - 27.
На протязі 2017-2020 рр. студенти бакалаври і магістри
спеціальності 073 «Менеджмент» приймають участь у Регіональному
турнірі з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної
державної адміністрації. Доцент Воронкова А.А. працювала у складі
організаційного комітету (журі) І Регіонального турніру з фінансової
грамотності. Викладачі кафедри є тренерами команди Харківської
державної зооветеринарної академії «INTELL», учасника І та ІІ
Регіонального турніру з фінансової грамотності.
Студентка Бережна І.О. під науковим керівництвом доцента
Чуйко Н.В. прийняла участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського
господарства та АПК», тема роботи: «Підвищення прибутковості аграрних
підприємств». Робота набрала 157 балів за рецензуванням із 200 можливих.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА
Завідувач кафедри доцент Воронкова А.А., доцент Мерчанський В.В. і
старший викладач Храпач К.Г. є членами Вченої ради Харківської державної
зооветеринарної академії. Доцент Мерчанський В.В. є секретарем Вченої
ради Харківської державної зооветеринарної академії з лютого 2020 р. тоді як
доцент Піпенко М.А. займав цю посаду на протязі останніх 20 років. Доцент
Мерчанський В.В. є заступником декана з навчальної роботи зі спеціальності
073 «Менеджмент» з 2016 р. по теперішній час
Доцент Воронкова А.А. також є членом вченої ради факультету
технологій продукції тваринництва і біотехнологічного факультету, доцент
Мерчанський В.В. є членом вченої ради факультету технологій продукції
тваринництва.
Завідувач кафедри доцент Воронкова А.А. є керівником проектної
групи по розробці освітньо-професійних програм зі спеціальності 073
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«Менеджмент»
першого і другого рівнів вищої освіти. Доценти
Мерчанський В.В. і Худавердієва В.А. входять до складу робочої групи по
розробці освітньо-професійних програм зі спеціальності 073 «Менеджмент»
першого і другого рівнів вищої освіти.
Крім того доцент Мерчанський В.В. є членом спеціалізованої вченої
ради (К 64.803.01) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03–«Економіка та
управління національним господарством».
Кафедра у 2019 році взяла участь у програмі «Агрокебети».
Всі викладачі кафедри є кураторами навчальних груп.

Завідувач кафедри менеджменту,
економіки та маркетингу, кандидат
економічних наук, доцент

А.А. Воронкова
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