


ветеринарії). Керівник проекту – завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва, 

доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Т.І. 

3.2. Проект фундаментального дослідження «Газотрансмітери у 

гормональній регуляції і процесах адаптації рослин до стресових чинників» (секція 

15. Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук). Керівник проекту 

– завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин, доктор біологічних наук, професор 

Колупаєв Ю.Є. 

 

3. Затвердити оновлений склад редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва Серія «Економічні науки» 
 

Ульянченко О.В. д-р екон. наук, чл.-кор. НААН України, 

професор 

Олійник О.В. д-р екон. наук, професор 

Abbas Mardani PhD, Sen. Lect 

Amit Kumar Assistant Professor 

Morkunas M.  Doctor of Management, Associate professor  

Agata Malak-Rawlikowska PhD of Economics 

Zofia Wilimowska PhD, Dsc, Director of Institute of Finance 

Гуторов О.І. д-р екон. наук, професор 

Давидова О. Ю. д-р екон. наук, професор 

Жудро М.К. д-р екон. наук, професор 

Ільїн В. Ю. д-р екон. наук, професор 

Іртищева І.О. д-р екон. наук, професор 

Лишенко М. О. д-р екон. наук, професор 

Кукса І. М. д-р екон. наук, професор 

Нестеренко С.А. д-р екон. наук, професор 

Михайлова Л.І. д-р екон. наук, професор 

Олійник Т.І. д-р екон. наук, професор 

Пасемко Г.П. д-р держ. упр., професор 

Резнік Н. П. д-р екон. наук, професор 

Святова О.В. д-р екон. наук, професор 

Стегней М.І. д-р екон. наук, професор 

Стройко Т.В. д-р екон. наук, професор 

Чебанова Н.В. д-р екон. наук, професор 

Кошкалда І.В. д-р екон. наук, професор 

Калашнікова Т.В. д-р екон. наук, доцент 

Ломовських Л.О. д-р екон. наук, доцент 

Попов А.С. д-р екон. наук, доцент 

Горкавий В.К. канд. екон. наук, професор 



Огійчук М.Ф. канд. екон. наук, професор 

Пономарьова М.С. канд. екон. наук, доцент 

Кучер Л.Ю. канд. екон. наук, доцент 

Шиян Н.І. канд. екон. наук, доцент 

Князь О.В. канд. екон. наук, доцент 

Петров В.М. канд. екон. наук, доцент 

Сєвідова І.О. д-р. екон. наук, доцент 

Бойко Є. О. канд. екон. наук, доцент 

Васюренко Л.В. канд. екон. наук, доцент 

Дорогань-Писаренко Л. О. канд. екон. наук, доцент 

Шелудько Р.М. канд. екон. наук, доцент 

Хаустова К.М.  канд. екон. наук, доцент 

 

5. Затвердити: 

5.1. Головою редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Серія 

«Економічні науки» - Кошкалду Ірину Віталіївну, д-ра екон. наук, професора. 

5.2. Заступником голови редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва Серія «Економічні науки» - Іртищеву Інну Олександрівну, д-ра екон. 

наук, професора. 

 

6. 

6.1.  Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів забезпечити не 

лише активну участь працівників кафедр та структурних підрозділів у семінарах 

міжнародного проекту, але й сприяти успішній реалізації поставлених завдань 

відповідного проекту. 

6.2.  Професорсько-викладацькому складу, який має сертифікат володіння 

англійською мовою рівня «В2», з метою вдосконалення професійних навичок та 

рівня володіння англійською мовою, приймати активну участь у заходах, що 

проводяться у рамках відповідного міжнародного проекту. 

6.3.  Професорсько-викладацькому складу університету активізувати роботу 

щодо написання грантових заявок у відповідності до власних наукових тематик або 

міждисциплінарних досліджень у рамках цього проекту. 

6.4.  Навчальному відділу до 01.01.2020 р. розробити Політику ХНАУ                           

ім. В.В. Докучаєва щодо забезпечення якості відповідно до стандартів та керівних 

принципів щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. 

 

7. Рекомендувати до друку: 

7.1. ПІДРУЧНИК «Соціальна антропологія» (друге видання). Укладач: 

Борисова О.В., доктор історичних наук, професор кафедри філософії історичних і 

соціальних дисциплін ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.  

7.2. методичну розробку «Довідник з лісової пірології». Укладач: Ситнік І.Й. 

– канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка.  

7.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Економічна інформатика» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 051 «Економіка», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

https://www.pdaa.edu.ua/content/dorogan-pysarenko-lyudmyla-oleksandrivna


підготовленого канд. екон. наук, доцентом кафедри інформаційних технологій, 

консалтингу і туризму Проценко Н.М 

7.4. ПОСІБНИК «Ділова англійська мова» для здобувачів другого 

(магістерського) освітнього рівня факультету лісового господарства спеціальності 

206 «Садово-паркове господарство». Укладачі: канд. філол. наук, доцент, завідувач 

кафедри мовних дисциплін Герман Л.В., Макарська Є.Г., Сошенко О.А., Шульга І.В.  

7.5. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Серії «Економічні науки» № 3. 2019.  

7.6. Вісник ХНАУ. Серія «Біологія», вип. 3 (48). 2019р. 

 

8.  

8.1. За результатами відкритого голосування Вчена рада університету 

підтримує підписання заявки на приєднання Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва до Великої Хартії Університетів. 

8.2. За результатами відкритого голосування Вчена рада університету 

рекомендує загальним зборам трудового колективу університету підтримати 

підписання ректором Харківського національного аграрного університету                   ім. 

В.В. Докучаєва заявки на приєднання до Великої Хартії Університетів. 
 


