
Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично 

впроваджуються 

 

Викладачі і аспіранти кафедри менеджменту та оподаткування брали і 

беруть участь у ініціативних темах кафедри, зареєстрованих в УкрІНТЕІ: 

1) Управління розвитком промислового підприємства  
(ініціативна тема № ДР 0116U005544; К6803; наказ по НТУ «ХПІ» 

№402 ОД від 08.09.2016; терміни виконання роботи: 09.2016-10.2018; 

керівник: професор, доктор економічних наук Краснокутська Н.С.; 

дослідження виконувалося без фінансування) 

У виконанні теми брали участь наукові керівники дисертаційних 

робіт: проф. Краснокутська Н.С., проф. Брінь П.В., доц. Нащекіна О.М., 

доц. Лінькова О.Ю., доц. Прохоренко О.В., доц. Горова К.О.; аспіранти 

Ковшик В.І., Фощій П.М., Фощій М.Д., Осетрова Т.О., Госн С., Нехме М.   

2) Формування інтегрованих систем управління підприємствами 
(ініціативна тема № ДР 0118U002407; К6804; наказ НТУ «ХПІ» № 579 

ОД від 15.11.2018 р., керівник: професор, доктор економічних наук 

Краснокутська Н.С.; терміни виконання роботи: 12.2018-12.2020; 

дослідження виконується без фінансування), 

У виконанні теми беруть участь наукові керівники дисертаційних 

робіт: проф. Краснокутська Н.С., проф. Брінь П.В., проф. Маковоз О.С., 

доц. Нащекіна О.М., доц. Лінькова О.Ю., доц. Прохоренко О.В., доц. 

Горова К.О.; аспіранти Фощій М.Д., Осетрова Т.О., Госн С., Нехме М., 

Абуд Ахмад Халіль Абуд  

Викладачі і аспіранти кафедри економічного аналізу та обліку брали і 

беруть участь у госпдоговірних та ініціативних темах, зареєстрованих в 

УкрІНТЕІ: 

1) Розробка рекомендацій щодо удосконалення стратегічного 

управлінського обліку і аналізу для забезпечення економічної безпеки 

суб’єкта господарської діяльності в умовах його адаптації до 

мінливого конкурентного середовища 
(Госпдоговір № 66916 від 22 квітня 2019 р.; керівник: професор, 

доктор економічних наук Єршова Наталя Юріївна; терміни виконання 

роботи: 22.04.2019– 28.06.2020 р.) 

У виконанні роботи беруть участь науковий керівник дисертаційної 

роботи Єршова Н.Ю. і аспірантка Гаркуша В. О. 

2) Розробка теоретико-методичних основ формування системи 

управлінського обліку підприємства  



(ініціативна тема № ДР 0117U004814; К6601; фундаментальна робота; 

наказ НТУ «ХПІ» № 30 ОД від 18.01.2017 р.; строки виконання 01.2017-

12.2019 р.; керівник – професор, доктор економічних наук Давидюк Т.В.) 

У виконанні роботи брали участь наукові керівники дисертаційних 

робіт Давидюк Т.В. і Єршова Н.Ю., аспірантка Афанасьєва М.А. 

3) Удосконалення теорії, методології та організації фінансово-

економічного аналізу в контексті забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства  
(ініціативна тема № ДР 0117U004813; К 6602; фундаментальна робота; 

наказ № 30 ОД від 18.01.2017 р.; строки виконання 01.2017-12.2019 р.; 

керівник – професор, доктор економічних наук Давидюк Т.В.) 

У виконанні роботи брали участь наукові керівники дисертаційних 

робіт Давидюк Т.В. і Єршова Н.Ю., аспірантка Афанасьєва М.А. 

Викладачі і аспіранти кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 

(МБФ) беруть участь у науково-дослідницьких роботах, зокрема: 

1) Управління міжнародним бізнесом в умовах четвертої 

промислової революції  

(затверджена на засіданні кафедри МБФ, протокол №9 від 14.01.2019, 

терміни виконання 02.2019 - 01.2022; керівник професор, кандидат 

економічних наук Данько Тарас Володимирович) 

У виконанні роботи бере участь науковий керівник дисертаційних 

робіт Зубкова А.Б.  

2) Дослідження стратегічного управління виробничим 

потенціалом на засадах фінансового контролінгу  

(ініціативна тема № ДР 0120U100573; К5702; фундаментальна, наказ 

№ 603 ОД від 24.12.2019; терміни виконання: 01.2020-12.2022; керівник: 

доцент, кандидат економічних наук Другова Олена Сергіївна). 

У виконанні роботи беруть участь науковий керівник дисертаційних 

робіт Другова О.С., аспіранти Яковлев В. І., Дараган А. 

Викладачі і аспіранти кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин брали і беруть участь 

у ініціативних темах, зареєстрованих в УкрІНТЕІ: 

1) Управління ризиками та конкурентоспроможністю 

промислових підприємств в умовах невизначеності ринкової 

середовища  
(ініціативна тема № ДР 0117U004810; К6702; наказ №353 ОД від 

12.2016 р. Строки виконання 12.2016-12.2019 рр.; керівник: д.е.н., проф. 

Посохов І.М., відп. виконавець к.е.н., проф. Черепанова В.О., виконавці 

аспіранти Жадан Ю.В., Кабиш А.Ю., Силка І.В.)  



2) Дослідження організаційно-економічних проблем з підвищення 

інноваційної сприйнятливості підприємств до нових технологій  
(ініціативна тема № ДР 0118U002012; К6705; наказ № 643 ОД від 

14.12.2017 р. Термін виконання 01.2018-12.2020; керівник: д.е.н., проф. 

Дюжев В.Г., відп. виконавець к.е.н., доц. Сусліков С.В., виконавець 

аспірант Бойченко О.).  

 


