
Відомості про професійні досягнення
Воронкової Валентини Григорівни,

завідувача кафедри менеджменту організацій та управління проектами
Запорізької державної інженерної академії, професора, доктора філософських

наук

Воронкова Валентина Григорівна народилась 09 листопада 1946 року
у м. Гола Пристань Херсонської області.

В.Г.  Воронкова  закінчила  у  1976  році  філософський  факультет
Київського  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Після  його  закінчення
навчалася  в  аспірантурі  Київського  університету  імені  Тараса  Шевченка,
яку  успішно  закінчила  у  1979  році.  У  1980  році  захистила  кандидатську
дисертацію, їй присвоєно вчене звання кандидата філософських наук. 

З  грудня  1979  року  до  цього  часу  Воронкова  Валентина  Григорівна
працює  у  Запорізькому  індустріальному  інституті,  який  01.09.1994
перейменовано  в  Запорізьку  державну  інженерну  академію:  спочатку
асистентом  на  кафедрі  філософії,  з  1980  року  -  доцентом,  а  з  1994  року  -
професором кафедри філософії і політології. 

У  1992  році  захистила  докторську  дисертацію  зі  спеціальності
«Філософія  політики»,  їй  присвоєно  вчене  звання  доктора  філософських
наук. У 1994 році отримала вчене звання професора по кафедрі філософії і
політології,  у  2013 році  –  вчене звання  професора  кафедри менеджменту
організацій.

У  2003  р.  Воронкова  В.Г.  отримала  освіту  у  Запорізькій  державній
інженерній  академії  зі  спеціальності  «Менеджмент  організацій»  і
кваліфікацію менеджера - економіста. З 2003 по  2009 р.  працювала деканом
факультету менеджменту і фінансів у ЗДІА. З серпня 1996 р. очолює кафедру
адміністративного  менеджменту,  яка  потім  змінювала  свої  назви  -
менеджменту  організацій,  а  з  2014  р.  -  менеджменту  організацій  та
управління проектами.

Воронкова В.Г. - академік Української академії політичних наук (з 2002 р.),
академік  Міжнародної  академії  вищої  школи  з  1999 р.,  з  2013 р.  -  академік
Академії наук соціальних технологій і місцевого самоуправління.

Воронкова В.Г.  є  керівником аспірантури «Теорія  та історія  державного
управління»  (23.00.01)  та  «Філософська  антропологія,  філософія  культури»
(09.00.04).  Під  її  керівництвом  захистився  1  доктор  політичних  наук
(Кіндратець  О.М.)  та  16  кандидатів  наук  з  філософських,  політологічних,
соціологічних наук та державного управління (Клімачова А.В.,  Додонова В.І.,
Сафонова  А.Л.,  Алєксєєнко  І.В.,  Катаєва  М.С.,  Патлах  І.М.,  Зуєва  В.О.,
Швець О.Є., Грецова О.Г., Козуб О.О., Мельник В.В., Ажажа М.А., Бабич О.Б.,
Фурсін О.О., Нікітенко В.О., Максименюк М.Ю. Нею створена наукова школа
з філософії управління.

Воронкова  В.Г.  спеціалізується  на  таких  наукових  темах,  як  політична
антропологія,  гуманістичний  менеджмент,  філософія  управління,  сталий
розвиток  суспільства,  глобалізаційні  процеси  сучасності,  цивілізаційний



розвиток сучасного соціуму, інформаційне суспільство, інформаційна культура. У
творчій співдружності з фахівцями соціальної філософії зробила значний внесок у
розвиток  філософської  науки.  Найвищим  філософським  досягненням
Воронкової В.Г. є наукові монографії «Філософія управління персоналом»
(2005);  «Філософія  глобалізації:  соціоантропологічні,  соціоекономічні  та
соціокультурні виміри» (2009);  «Філософія економіки» (у співавторстві,  2011),
«Філософія  гуманістичного  менеджменту  (соціально-антропологічні  виміри»
(2008); «Соціально-орієнтоване управління» (у співавторстві, 2011); «Філософія
розвитку  сучасного  українського  суспільства:  теоретико-методологічний
контекст»  (2012);  «Філософія  антикризового  державного  управління:
теоретико-методологічний контекст» (у співавторстві, 2014).   Воронкова   В.Г.   -
член   спеціалізованої   вченої   ради   із   захисту докторських і кандидатських
дисертацій у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
(з  2007  р.  до  цього  часу);  член  спеціалізованої  вченої  ради  із  захисту
кандидатських  дисертацій  в  Запорізькому  національному  університеті  (1997-
2007  рр.);  член  спеціалізованої  вченої  ради  із  захисту  докторських  і
кандидатських  дисертацій  у  Класичному  приватному  університеті  (2007-
2012 pp.). 

Воронкова В.Г. виконувала обов'язки члена  експертної ради з філософії,
політології  і  соціології  ВАК  України  (2010-2011  pp.),  є  членом  експертної
наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2007 р. до цього часу).

Воронковою В.Г. постійно ведуться держбюджетні науково-дослідні теми
Міністерства  освіти  і  науки  України,  починаючи  з  1997  p.  На  цей  час
здійснюється  робота,  затверджена  Міністерством освіти  і  науки  України  на
період  з  2015  по  2017  pp.  на  тему:  «Удосконалення  механізмів  розвитку
інформаційного  суспільства  як  цивілізаційної  парадигми  розвитку  сучасної
України в умовах глобалізації» (0115U002343).

 Воронкова  В.Г.  -  головний  редактор  збірника  наукових  праць
«Гуманітарний  вісник  Запорізької  державної  інженерної  академії»,  який
виходить з 2001 року (вийшло 60 номерів збірника). Сьогодні збірник входить
до  науково-метричних  баз  даних,  включаючи  РШЦ  (Library,  ш),  EBSCO,
DOAJ, BASE, WORLDCAT, RECHERCHBIB, ULRICHSWEB. З 2015 p. збірник
перереєстровано як фаховий  з  філософських дисциплін (наказ Міністерства
освіти і науки України від 06.03.2015 № 261).

Під  керівництвом  Воронкової  В.Г.  написано  12  індивідуальних  і
колективних монографій, 17 навчальних посібників з грифом МОНУ і ЗДІА; 440
наукових  праць  та  матеріалів  конференцій,  які  опубліковані  у  провідних
фахових  виданнях,  та  десятки  матеріалів  конференцій.  Воронкова  В.Г.  має
понад  десяток  праць,  опублікованих  в  Польщі,  Білорусі,  Росії,  включаючи
колективні  монографії,  статті  і  тези  конференцій.  Воронкова  В.Г.  була
організатором  більш  ніж  20  міжнародних  і  всеукраїнських  наукових  і
методичних конференцій, що проходили в ЗДІА в контексті виконання НДР. Під
керівництвом Воронкової В.Г. підготовлено десятки магістерських і дипломних
робіт з актуальної управлінської проблематики.

Воронкова В.Г. нагороджена почесними відзнаками – «Відмінник освіти
України» (1998 р.); Почесною відзнакою Української федерації вчених (2005 р.);



нагрудним знаком «Петро Могила» (2007 р.), медаллю  «За особистий внесок у
розвиток міста Запоріжжя» (2010 р.);  орденом «За заслуги перед Запорізьким
краєм» II ступеня (2008 р.); є переможцем у номінаціях ЗДІА у 2014 р. «Кращий
вчений року» і «Krjjpppiff лектор року».


