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Кудрявцев В.М., Організаційно-економічна
Харків : Вид-во ХНАДУ,
Кудрявцева О.В. модель державного регулювання 2016. – 172 с.
інвестиційної безпеки
автомобільного транспорту
України : монографія
Нікітіна А.В.
Проблемні аспекти та
Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017.
та ін. (колектив перспективи розвитку обліку,
– 408 с.
авторів)
контролю, аналізу і
оподаткування суб’єктів
господарювання : колективна
монографія
Наукові статті
Статті у фахових виданнях
Нікітіна А.В.
Управління економічною
Вісник соціальнобезпекою підприємства в умовах економічних досліджень :
глобалізаційних перетворень
зб. наук. пр. ОНЕУ. –
Дніпропетровськ. – 2016. –
№ 2 (02). – С. 144-151.
Суска А.А.
Науково-методичні підходи до Науковий вісник
розробки системи екологічного Херсонського держаного
моніторингу екологічної безпеки університету, серія
експортної діяльності
економічні науки. – Херсон. –
підприємств лісового
2016. – № 8 (4). – С. 115-118.
господарства
Кудрявцева О.В. Оптимізація державних заходів Проблеми і перспективи
з приводу підвищення
розвитку підприємництва :
конкурентоспроможності на
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
національному і регіональному Х. : ХНАДУ. – 2016. –
рівні
№ 3 (14), Т.2. – С. 79-83.
Кудрявцев В.М. Основні напрямки розвитку
Проблеми і перспективи
малих підприємств з приводу
розвитку підприємництва :
позицій забезпечення
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
інвестиційної безпеки
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 3 (14), Т.1. – С. 41-45.
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України у контексті
міжнародного співробітництва
та євроінтеграції
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нематеріальних активів
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Аналіз методичного
інструментарію управління
ризиками міжнародної
інвестиційної діяльності
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0,59
інновацій. – 2016. – № 4. –
С. 256-268.
Східна Європа: економіка,
0,27
бізнес та управління :
електронне фахове видання. –
Дніпропетровськ. – 2016. –
Вип. 4 (04). – С. 53-58.
Проблеми і перспективи
0,23
розвитку підприємництва :
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 4 (15), Т. 2. – С. 4-8.

Проблеми і перспективи
розвитку підприємництва :
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 4 (15), Т. 2. – С. 26-30.
Горовий Д.А., Мотивація співробітників, які
Проблеми і перспективи
Горова К.О.,
працюють на закордонному
розвитку підприємництва :
Задорожня А.В. ринку
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
(студент)
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 4 (15), Т. 2. – С. 13-19.
Горовий Д.А., Розробка системи залучення
Проблеми і перспективи
Горова К.О.,
зарубіжних інвестицій для
розвитку підприємництва :
Пономаренко О.І. торгової фірми в умовах
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
(студент)
глобалізації
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 4 (15), Т. 2. – С. 19-26.
Горовий Д.А., Основні тенденції розвитку
Проблеми і перспективи
Горова К.О.,
ринку кіберспорту
розвитку підприємництва :
Кіпоренко О.В.
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
(студент)
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 4 (15), Т. 2. – С. 51-55.
Горовий Д.А., Розвиток системи міських
Проблеми і перспективи
Горова К.О.,
залізниць в Україні та світі
розвитку підприємництва :
Свіязов М.В.
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
(студент)
Х. : ХНАДУ. – 2016. –
№ 3 (14), Т. 1. – С. 111-119.
Нікітіна А.В.
Decision-making process in the
Економічний простір :
system of risk-management in the зб. наук. пр. –
unstable and uncertainty conditions Дніпропетровськ : ПДАБА. –
2016. – № 12. – С. 150-158.
Нікітіна А.В.
Нікітіна А. В. Теоретичні засади Східна Європа: економіка,
управління ризиками в умовах бізнес та управління : наук.глобалізації світового
практ. журнал. –
господарства
Дніпропетровськ : ДВНЗ
«ПДАБА». – 2016. –
Вип. 2 (02). – C. 47-52.
Горовий Д.А., Застосування концепції
Проблеми і перспективи
Воронков А.О. людського капіталу на
розвитку підприємництва :
промислових підприємствах
зб. наук. пр. ХНАДУ. –
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України в умовах глобального
середовища
Risks control in the system of
enterprises risk-management under
conditions of world economy
globalization [Електронний
ресурс]

Х. : ХНАДУ. – 2017. –
№ 1 (16). – С. 123-127.
Глобальні та національні
0,18
проблеми економіки :
електрон. наук. видання. –
Миколаїв : Миколаївський
національний університет
імені В.О. Сухомлинського. –
2017. – Вип. 16. – С. 64-67. –
Режим доступу : http://globalnational.in.ua/issue-16-2017
Новий колегіум. – 2016. –
0,23
№ 2 (84). – С. 48-52.

Необхідність участі студентів у
конференціях, конкурсах та
олімпіадах для всебічної
підготовки майбутніх фахівців
Gorovyi D.,
Gorovyi D. Urban public transport Вісник НУ «Львівська
Gorova K.
fare system in different cities
політехніка». Серія:
Менеджмент та
підприємництво в Україні:
етапи становлення і проблеми
розвитку : зб. наук. праць. –
2016. – № 851. – С. 164-167.
Статті в інших виданнях
Суска А.А.
Сущность экономического
Молодой ученый : науч.
механизма функционирования
журнал. – Казань. – 2015. –
логистических систем
№ 8 (88). –С. 661-663.
Нікітіна А.В.
Обґрунтування місця
Ekonomiczne nauki państwowy
економічної безпеки
zarząd prawo psychologia i
підприємства в ієрархії системи socjologia muzyka i życie. –
безпеки за умов амбівалентності Przemyśl : Nauka i studia. –
глобальних ринків
2017. – № 3 (164). – S. 34-41.
Кудрявцев В.М. Бліц-гра в процесі освіти
Проблеми і шляхи
економістів
забезпечення якості вищої
освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. наук. праць з проблем
вищої освіти і науки. – Х. :
ХНАДУ. – 2016. – С. 76-80.
Кудрявцева О.В. Деякі особливості викладання
Проблеми і шляхи
економіки
забезпечення якості вищої
освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. наук. праць з проблем
вищої освіти і науки. – Х. :
ХНАДУ. – 2016. – С. 51-55.
Нікітіна А.В.
Самостійна робота студентів
Проблеми і шляхи
у сучасній вищій школі
забезпечення якості вищої
освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. наук. праць з проблем
вищої освіти і науки. – Х. :
ХНАДУ. – 2016. – С. 139-143.
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2

Попова А.М.

Глобалізаційні процеси в
економіці та використання
розвитку сучасних технологій
при вивченні економічних
процесів

Проблеми і шляхи
забезпечення якості вищої
освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. наук. праць з проблем
вищої освіти і науки. – Х. :
ХНАДУ. – 2016. – С. 229-233.
Попова А.М., Розробка системи залучення
Наукові дослідження
Пономаренко О.І. зарубіжних інвестицій для фірм розвитку світової економіки:
(студент)
сільськогосподарської галузі в
теорії та пропозиції : зб. наук.
умовах глобалізації
праць з актуальних питань
економічних наук / Наукова
організація «Перспектива». –
Дніпро : Видавничий дім
«Гельветика». – 2017. – С. 6571.
Балде С.
Теоретико-прикладные основы Міжнародна економіка:
(студент, н.к. – оценки эффективности
інтеграція науки та практики :
Нікітіна А.В.) инвестиций в условиях
збірник наукових праць
глобализации мирового
НТУУ «КПІ». – Київ. – 2016.
хозяйства
Вип. 5. – С. 14-20.
Диалло И.Б.
Управление валютными рисками Міжнародна економіка:
(студент, н.к. – внешнеэкономической
інтеграція науки та практики :
Попкова К.О.) деятельности предприятия
збірник наукових праць
НТУУ «КПІ». – Київ. – 2016.
Вип. 5. – С. 62-68.
Аннамедов Д. Институциональные аспекты
Економічні перспективи :
(студент, н.к. – повышения
зб. студ. наук. пр. ХНАДУ. –
Кудрявцев В.М.) конкурентоспособности
Харків : ХНАДУ. – 2017. –
предприятий на региональном
№ 9 (1). – С. 13-17.
уровне в условиях глобализации
Батыров М.
Проблемы формирования
Економічні перспективи :
(студент, н.к. – экспортной стратегии
зб. студ. наук. пр. ХНАДУ. –
Кудрявцева О.В.) предприятия
Харків : ХНАДУ. – 2017. –
№ 9 (1). – С. 21-24.
Хамитова К.
Проблемы импорта Украины и Економічні перспективи :
(студент, н.к. – пути их решения
зб. студ. наук. пр. ХНАДУ. –
Горовий Д.А.)
Харків : ХНАДУ. – 2017. –
№ 9 (1). – С. 235-239.
Тези доповідей
Nikitina A.V.
Contemporary theory of portfolio Проблеми і перспективи
investment under conditions of risk розвитку підприємництва :
and globalization
зб. матеріалів Х Міжнар.
наук.-практ. конф.,
25 листопада 2016 р. –
Х. : ХНАДУ. – 2016. – С. 244246.
Болдовська К.П. Роль державного регулювання у Сучасні тенденції розвитку
рамках трансформації сучасної світової економіки : зб.
парадигми світогосподарського матеріалів ІХ Міжнар. наук.розвитку
практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. І. – Харків :
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ХНАДУ. – 2017. – С. 10-11.
Кудрявцев В.М. Основні елементи діяльності
Сучасні тенденції розвитку
держави в системі забезпечення світової економіки : зб.
економічної безпеки
матеріалів ІХ Міжнар. наук.практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. І. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 27-28.
4
Nikitina A.
Enterprises risk-management under Сучасні тенденції розвитку
conditions of world economy
світової економіки : зб.
globalization
матеріалів ІХ Міжнар. наук.практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. ІІ. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 68-69.
5
Попова А.М.
Особливості розвитку сучасної Сучасні тенденції розвитку
легкої промисловості України
світової економіки : зб.
матеріалів ІХ Міжнар. наук.практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. ІІ. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 76.
6
Горовий Д.А., Формування людського капіталу Сучасні тенденції розвитку
Воронков А.О. України в умовах глобального
світової економіки : зб.
середовища
матеріалів ІХ Міжнар. наук.практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. ІІ. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 136-137.
7 Кудрявцева О.В. Загальні вимоги до оцінки
Сучасні тенденції розвитку
економічної безпеки
світової економіки : зб.
матеріалів ІХ Міжнар. наук.практ. конф., 26 травня
2017 р. Т. ІІ. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 201-202.
8
Нікітіна А.В.
Вірогіднісно-сценарний підхід
Актуальні економіко-правові
до управління економічною
проблеми розвитку суб’єктів
безпекою суб’єктів
господарювання в Україні:
господарювання (на прикладі
теоретичні й практичні
підприємств автомобільного
аспекти : зб. матеріалів V
транспорту)
Всеукр. наук.-практ.
Інтернет-конференції
студентів і молодих учених,
21 квітня 2017 р. – Харків :
ХНАДУ. – 2017. – С. 64-66.
9
Горовий Д.А., Особливості викладання
Проблеми і шляхи
Горова К.О.
матеріалу лекцій на потоках з
забезпечення якості вищої
переважаючим контингентом
освіти щодо підготовки
студентів-іноземців
фахівців у сучасних умовах :
зб. матеріалів інтернетконференції з проблем вищої
освіти і науки (11 листопада
2016 р.). – Харків : ХНАДУ. –
2016. – С. 34-36.
10 Попкова К.О. Фінансування вищої освіти в
Проблеми і шляхи
Україні: проблеми та
забезпечення якості вищої
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Нікітіна А.В.

Самостійна робота студентів у
сучасній вищій школі

12 Кудрявцев В.М., Використання хмарних
Кудрявцева О.В. технологій у навчальному
процесі

13

Попова А.М.

Особливості формування
економічних навичок
у спеціалістів з міжнародної
економіки

14

Дмитрієв І.А.,
Горовий Д.А.,
Горова К.О.

Організація наукової роботи
студентів у сучасному ВНЗ

15

Нікітіна А.В.

Організація самостійної роботи
студентів у сучасній вищій
школі під час викладання
економічних дисциплін

16

Попова А.М.

Особливості наукової роботи у
спеціалістів з міжнародної
економіки

освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. матеріалів інтернетконференції з проблем вищої
освіти і науки (11 листопада
2016 р.). – Харків : ХНАДУ. –
2016. – С. 91-93.
Проблеми і шляхи
забезпечення якості вищої
освіти щодо підготовки
фахівців у сучасних умовах :
зб. матеріалів інтернетконференції з проблем вищої
освіти і науки (11 листопада
2016 р.). – Харків : ХНАДУ. –
2016. – С. 139-143.
Викладання економічних
дисциплін в умовах
глобалізації та європейської
інтеграції України : зб.
матеріалів Міжнар. наук.метод. конф., 2 червня 2017 р.
– Харків : ХНАДУ. – 2017. –
С. 42-43.
Викладання економічних
дисциплін в умовах
глобалізації та європейської
інтеграції України : зб.
матеріалів Міжнар. наук.метод. конф., 2 червня 2017 р.
– Харків : ХНАДУ. – 2017. –
С. 55.
Викладання економічних
дисциплін в умовах
глобалізації та європейської
інтеграції України : зб.
матеріалів Міжнар. наук.метод. конф., 2 червня 2017 р.
– Харків : ХНАДУ. – 2017. –
С. 67-68.
Викладання економічних
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