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Ім’я Надія 

По – батькові Аваківна 

Дата народження 23.04.1980 

Кафедра менеджменту 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю 

(Вноситься інформація за останні 5 календарних років враховуючи поточний рік) 

1) наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection; 

1. Bocharova N., Fedotova I., Kryvoruchko O., Shynkarenko 

V., Sotnychenko L., Dimitrakieva S. Using the elements 

from a fuzzy sets theory in the process of diagnosing the 

loyalty of consumers of motor transport services. Eastern-

European journal of enterprise technologies. 2019. № 3/3 

(99). P. 39-49. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169079 

ISSN (p) 1729-3774 (Scopus). 

2. Bocharova N., Popov V., Tupytska E. Economic and legal 

aspects of transportation of cargo in Ukraine in the 

conditions of Euro integration. SHS Web of Conferences 67, 

0 (2019). URL: https://doi.org/10.1051/shsconf 

/20196703001 NTI-UkrSURT 2019 

3. FEDOTOVA, Iryna V., AZARENKOV, Grygorii F., 

TYMOSHEVSKA, Iryna P., PYSARCHUK, Oksana V., 

Bocharova, Nadiia A. Aspectos económicos y legales para 

garantizar la viabilidad de la empresa. Revista Espacios. 

2020. ISSN (p) 0798-1015. 

4. Бочарова Н.А., Федотова І.В. Дослідження КСВ як 

основи концепції сталого розвитку підприємства. 

Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових 

праць. Харків: ХНАДУ. 2020. Вип. 36. С. 56-76. (Фахове 

видання). 

5. Бочарова Н.А. Розмежування понять «корпоративне 

управління» та «корпоративний менеджмент». 

Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових 

праць.  Харків: ХНАДУ. 2021. Вип. 37. С. 21-35. (Фахове 

видання). 

2) наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід 

чи корисну модель, включаючи секретні, 

або наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір; 

1. №79812  від 15.06.18 «Удосконалення механізму 

впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності на АТП» / Н.А. Бочарова. 

2. № 89738 від 12.06.2019 «Удосконалення 

антикризового управління АТП» / Н.А. Бочарова, Я.І. 

Величко. 

3. № 98163 від 16.06.2020 «Використання КСВ для 

підвищення екологічної безпеки підприємства» / Н.А. 

Бочарова, Федотова І.В. 

4. № 103143 від 12.03.2021 «Основні напрямки 

корпоративної соціальної відповідальності 

підприємства» / Н.А. Бочарова, Федотова І.В. 

5.№ 105340 від 08.06.2021 «Соціальна відповідальність 

як парадигма розвитку життєздатності підприємства» / 

Федотова І.В., Бочарова Н.А. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на 

Навчальний посібник – 1 

1. Бочарова Н.А. Податковий менеджмент. Навчальний 

посібник. Х.: ФОП Бровін В.О., 2020. 120 с. 

Монографія – 2: 

1. Криворучко О.М., Шинкаренко В.Г., Федотова І.В., 

Бочарова Н.А., Ачкасова Л.М. Логістичний менеджмент: 

https://doi.org/10.1051/shsconf%20/20196703001%20NTI-UkrSURT%202019
https://doi.org/10.1051/shsconf%20/20196703001%20NTI-UkrSURT%202019


кожного співавтора); теоретичні та прикладні проблеми. під заг. ред. О.М. 

Криворучко. Харків: ХНАДУ, 2019. 144 с. 

2. Fedotova  I., Velichko Ya., Bocharova N. Development of 

integrated marketing communications ATP. LAP 

LAMBERT Academic Publishing. – Beau Bassin, 2020. – 

89 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування; 

Методичні вказівки – 13. Останні 3: 

1. Бочарова Н.А. Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Техніко-економічний аналіз». 

Харків: ХНАДУ, 2019. 20 с. 

2.  Бочарова Н.А. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Техніко-економічний аналіз». 

Харків: ХНАДУ, 2019. 52 с. 

3. Бочарова Н.А. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Управління ланцюгами 

постачань». Харків: ХНАДУ, 2020. 28 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

- 

6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

- 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

- 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах;  

Науковий керівник науково-дослідної роботи 

«Проведення аналізу та оцінка якості логістичного 

обслуговування споживачів ТОВ «ЦЕНТР ВИТРАТНИХ 

МАТЕРІАЛІВ» № 48-02-2021 з 15.04.2021 по 30.06.2021 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

- 

10) участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання 

- 

 



“суддя міжнародної категорії”; 

11) наукове консультування підприємств, 
установ, організацій не менше трьох років, 
що здійснювалося на підставі договору із 
закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

- 

12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

Публікації з професійної тематики – 25. Останні – 5: 

1. Бочарова Н.А. Особливості роботи з платформою 

MOODLE. Вища освіта за новими стандартами: виклики 

у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний 

освітній простір: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-методичної інтернет-конференції (25 березня 

2021р.) Харків, ХНАДУ, 2021. С. 205-209. 

2. Бочарова Н.А. Розвиток навичок самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти за умов дистанційної 

освіти. Вища освіта за новими стандартами: виклики у 

контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний 

освітній простір: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-методичної інтернет-конференції (25 березня 

2021р.) Харків, ХНАДУ, 2021. С. 16-19. 

3. Бочарова Н.А., Федотова І.В. Особливості дуального 

навчання в системі вищої освіти України. Вища освіта за 

новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації 

та інтеграції в міжнародний освітній простір: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції (25 березня 2021р.) Харків, ХНАДУ, 2021. 

С. 178-181. 

4. Федотова І.В., Бочарова Н.А. Формування 

інформаційно-цифрової компетентності здобувачів 

вищої освіти. Вища освіта за новими стандартами: 

виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції (25 березня 2021р.) Харків, ХНАДУ, 2021. 

С. 58-61. 

5. Бочарова Н.А. Взаємозв’язок ринку праці та закладів 

вищої освіти в умовах євроінтеграції України. Науково-

методологічні основи вдосконалення системи 

підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої 

освіти : матеріали наук. Інтернет-конф. з пробщем вищої 

освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / ХНАДУ. 

Харків, 2021. С. 19-23. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

- 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

2019 р.: 

- ХІІІ Харківський регіональний конкурс студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук – 3 місце (Тарасова О.С.) 
 



студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

15) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів 

чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня);; 

Член журі конкурсу «Мала академія наук України» (м. 

Харків) 

16) наявність статусу учасника бойових 

дій (для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

- 

17) участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів 

- 



вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

18) участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за участю 
збройних сил країн — членів НАТО (для 
вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

- 
 

 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

- 
 

20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років (крім 
педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

- 

- 


