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ОРГКОМІТЕТ 

 

Козирєва Олена Вадимівна – доктор економічних наук, професорка, 

академік Академії економічних наук України, завідувачка кафедри 

менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету, 

голова оргкомітету (м. Харків)  

Сумець Олександр Михайлович – доктор економічних наук, професор, 

академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту і 

адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків) 

Ковальчук  Вероніка Геннадіівна – доктор наук з державного управління 

професорка, завідувачка кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Харків) 

Ліпейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професорка, 

академік Академії економічних наук України, завідувачка кафедри 

менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця (м. Харків) 

Новікова Марина Миколаївна – доктор економічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова           

(м. Харків) 

Шиян Дмитро Вікторович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків) 

Глєбова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного 

університету (м. Харків) 

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

 

Реєстрація учасників                                                                15.30 – 16.00 

Відкриття семінару, привітання учасників                         16.00 – 16.10 

Засідання                                                              16.10 – 17.10 

Обговорення результатів                                                         17.10 – 17.30 

 

 

 



 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА 

12 березня 2020 року 

 

15.30 – 16.00 – Реєстрація учасників  

(вул. Невського, 18, навчальний корпус НФаУ, 1-й поверх, кафедра 

менеджменту і адміністрування) 

 

16.00 – 16.10 – Відкриття семінару, привітання учасників 

Сумець Олександр Михайлович – доктор економічних наук, професор, 

академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту і 

адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків) 

 

16.10 – 17.10 – Засідання  

 

Доповідачі: 

1. Доброва В.Є. – доктор фармацевтичних наук, професорка, професорка 

кафедри клінічної фармакології і клінічної фармації Національного 

фармацевтичного університету (м. Харків). 

 Доповідь за темою «Менеджмент клінічних досліджень та «клінічні 

дослідження»: виклики та перспективи». 

2. Шиян Д.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства та менеджменту Харківського національного 

економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків).  

Доповідь за темою «Внутрішня оцінка якості освітніх програм ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в межах проєкту Ерасмус + EDUQAS». 

3. Миколенко О.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету 

(м. Харків).  

Доповідь за темою «Нові вимоги до акредитації освітніх програм». 

4. Сумець О.М. – доктор економічних наук, професор, академік Академії 

економічних наук України, професор кафедри менеджменту і адміністрування 

Національного фармацевтичного університету (м. Харків).  

Доповідь за темою «Основні фактори що впливають на якість освітніх 

програм». 

5. Козирєва О.В. доктор економічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного 

університету, (м. Харків), Новікова М.М. – доктор економічних наук, 



 

 

професорка, завідувачка кафедри менеджменту і адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова           

(м. Харків).  

Доповідь за темою «Вимоги щодо підготовки фахівців спеціальності 073 

«Менеджмент» та 073 «Менеджмент клінічних досліджень»». 

 

Учасники семінару: 

 

Очна участь: 

 

1. Братішко Юлія Сергіївна (Національний фармацевтичний університет). 

2. Глєбова Наталія Володимирівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

3. Доброва Вікторія Євгеніївна (Національний фармацевтичний 

університет). 

4. Зоідзе Діана Романівна (Національний фармацевтичний університет). 

5. Ковальова Вікторія Іванівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

6. Ковальчук Вероніка Геннадіївна (ХННІ ДВНЗ «Університет банківської 

справи».  

7. Коляда Тетяна Анатоліївна (Національний фармацевтичний 

університет). 

8. Кондратенко Наталія Олегівна (Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова). 

9. Коннова Ніна Олексіївна (Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця). 

10. Леонова Юлія Олександрівна (Харківська державна академія фізичної 

культури). 

11. Миколенко Олена Петрівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

12. Михайленко Дар’я Геннадіївна (Національна академія наук України 

науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, м. Харків). 

13. Озаровська Анастасія Вікторівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

14. Посилкіна Ольга Вікторівна (Національний фармацевтичний 

університет). 



 

 

15. Проскурня Олена Михайлівна (Національний технічний університет 

«ХПІ»). 

16. Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

17. Світлічна Карина Станіславівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

18. Страпчук Світлана Іванівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

19. Сумець Олександр Михайлович (Національний фармацевтичний 

університет). 

20. Федотова Юлія Володимирівна (Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова). 

21. Шиян Дмитро Вікторович (Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця). 

22. Шуть Оксана Юріївна (Національний фармацевтичний університет). 

 

Дистанційна участь: 

 

1. Касіч Алла Анатоліївна (Київський національний університет технологій 

та дизайну) 

2. Козирєва Олена Вадимівна (Національний фармацевтичний 

університет). 

3. Ліпейко Тетяна Іванівна (Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця). 

4. Новікова Марина Миколаївна (Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова). 

 

Стейкхолдери: 

 

1. Ломакіна Ольга Василівна (Комунальне некомерційне підприємство 

«Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради, к. мед. наук, 

головний лікар). 

2. Гапонов Костянтин Дмитрович (Комунальне некомерційне 

підприємство Харківської обласної ради «Обласний наркологічний диспансер», 

д. мед. наук, директор).  

 

17.10 – 17.30 – Обговорення результатів семінару 


