
ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми: Економіка та бізнес-аналітика  

спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

або категорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та кількість 

лекційних годин  з кожної 

навчальної дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

2 3 4 5 6 7 8 
Гітіс 

Тетяна 

Павлівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська 

державна  

машинобудівна 

академія,  

2000 р.,  
 

спеціальність: 

«Фінанси», 
  

кваліфікація: 

економіст 

(НК № 12023063) 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04   

 економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)) 

[трансформована у  051- 

Економіка], 2011 р. 

(ДК №001371); 
 

Тема дисертації:  

«Підвищення ефективності 

управління за рахунок 

удосконалення оцінки 

професіоналізму верстатників 

машинобудівного 

підприємства»; 

 

Доцент кафедри економіки 

підприємства, 2014 р. 

(12ДЦ №039727) 

Організація виробництва та 

нормування 

(30 годин), 

 

Мотивація та управління 

персоналом 

(30 годин) 

 

 

1. ПАТ «НКМЗ», 

свідоцтво №3/2017, Тема: 

" Аналіз методів 

дослідження мотиваційної 

направленості персоналу 

провідних підрозділів 

підприємства", 

17.01.2017 р. 

 

2. Донецький університет 

економіки та права, 

свідоцтво №16/2017, 

Тема: «Розробка 

методичних прийомів та 

рекомендацій щодо 

економічного 

обґрунтування методики 

організації виробництва 

на основі прийняття 

рішень із раціонального 

використання 

обладнання», 

17.01.2017 р. 

 

 

 

 

Види і результати 

професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю, яка 

застосовується до 

визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.3,  

30.13, 30.15, 30.18 



Рекова 

Наталія 

Юріївна 

Завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія, 1999 р.,  

 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства»,  

 

кваліфікація: 

економіст 

 

Доктор економічних наук, 

спеціальність 08.00.04  

економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 2011 р. 

 

Тема дисертації:  

«Механізм управління 

економічною поведінкою 

підприємств корпоративної 

структури»; 

 

Професор кафедри фінансів, 

2012 

 

Економіка підприємства 

(45 годин) 

 

Звітність підприємств 

(18 годин) 

 

Курсова робота «Економіка 

підприємства», 

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu – 

National Louis University 

(Nowy Sącz, Poland), 

Scientific and 

Pedagogical Internship in 

«Innovative Education 

Technologies: European 

Experience and its 

Application in Economics 

and Management 

Training» (Accounting, 

Finance and Taxation), 

certificate from 

20.09.2016 

Види і результати 

професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю, яка 

застосовується до 

визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 

30.7, 30.8, 30.10, 

30.11, 30.18 

Панков 

Віктор 

Андрійович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Краматорський 

 індустріальний 

інститут 

1969 р.,  

 

спеціальність; 

«Металорізальні 

станки та 

інструменти», 

  

кваліфікація: 

інженер-механік 

Доктор економічних наук, 

зі спеціальності 08.06.01 -  

 економіка, організація і 

управління підприємствами , 

2004 р. 

 

«Управління вартістю 

наукоємного машинобудівного 

підприємства» 

 

(ДД №003770) 

 

 Донбаська державна 

машинобудівна академія 

МОН України, свідоцтво 

АА 02070789 / 000948 – 

21, Тема: «Використання 

інноваційних освітніх 

технологій при викладанні 

дисциплін магістерського 

рівня», 30.06.2018 р. 

Види і результати 

професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю, яка 

застосовується до 

визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 

30.3, 30.8, 

30.17,  30.18 

Єрфорт  

Ірина  

Юріївна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська 

державна  

машинобудівна 

академія,  

1998 р.,  
 

спеціальність; 

«Економіка 

підприємства», 
  

кваліфікація: 

економіст 

(НК № 10568780) 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04  

 економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)), 2006 р. 

(ДК № 033051); 
 

Тема дисертації:  

«Формування гнучкого цінового 

механізму підприємства»; 

 

Доцент кафедри економіки 

підприємства, 2009 р.  

(12ДЦ № 022318) 

Аналіз та оцінка бізнес-

інформації  

(36 годин) 

 

1. ПАТ «НКМЗ», 

свідоцтво №8/2017, Тема: 

"Аналіз методів 

дослідження інвестиційної 

діяльності підприємства" 

Наказ 01-47 від 01.12.2016 р. 

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія 

МОН України, свідоцтво 

АА 02070789 / 000941 – 

18, Тема: «Удосконалення 

методів і засобів навчання 

з метою підвищення 

якості знань студентів у 

сучасному ЗВО», 

30.06.2018 р. 

 

Види і результати 

професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю, яка 

застосовується до 

визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1, 30.2,  

30.3, 30.8,  

 30.13,  30.17 



Підгора 

Єлизавета 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства 

Донбаська 

державна  

машинобудівна 

академія, 

2000 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація: 

економіст 

(ДСК ВР № 

008542)) 

Краматорський 

індустріальний 

інститут, 1989 р., 

спеціальність – 

«Технологія 

машинобудування, 

металорізальні 

верстати та 

інструменти», 

кваліфікація  

інженер-механік 

(ИВ-I № 212607) 

Кандидат 

технічних наук, 

спеціальність – 132 

«Матеріалознавство» 

(05.03.01 – процеси механічної 

обробки, верстати та 

інструменти), 

1996 р. 

(КН № 011548) 

Тема дисертації: 

«Дослідження та 

багатокритеріальна оптимізація 

торцевих фрез для важких 

верстатів» 

Доцент кафедри 

економіки промисловості, 2004 

р. 

(02ДЦ № 001749) 

Мезоекономіка 

(15 годин) 

 

Економічний аналіз 

(30 годин) 

 

Аналіз господарської 

діяльності 

(30 годин) 

 

 

1. ПАТ «НКМЗ», 

Свідоцтво № 13/2017 Тема: 

«Аналіз ключових 

показників ефективності 

діяльності провідних 

підрозділів підприємства» 

Наказ 01-02 від 17.01.2017 р. 

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія 

МОН України, свідоцтво 

АА 02070789 / 000946 – 18, 

«Узагальнення 

інноваційних підходів до 

викладання економічних 

дисциплін у системі вищої 

освіти», 30.06.2018 р. 

Види і результати 

професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю, яка 

застосовується до 

визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 30.8,  

30.13,  30.15 

 

  



Гітіс Тетяна Павлівна 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Гітіс Т. П., Клименко С. С., Челов’ян М.О. Дослідження сучасного стану заробітної плати в Україні у контексті забезпечення соціальної справедливості. Економічний 

Вісник Донбасу. № 3 (57). 2019. С. 169-175 

2. Гітіс Т. П., Романенко Є. В., Однораленко Т. О. Визначення та дослідження об’єктивних обмежень реалізації стратегії сталого розвитку України в економічному аспекті. 

Вісник економічної науки України. Київ, Інститут економіки промисловості НАН України, 2019. № 1 (36). С. 26-30 

3. Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України. Вісник економічної науки України. Київ, Інститут економіки промисловості НАН 

України, 2018. №2. С. 43-47  

4. Гітіс Т. П., Гітіс В. Б., Діденко Д. П. Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України. Економічний Вісник Донбасу. Київ, Інститут 

економіки промисловості НАН України, 2018. №2 (52). С. 206-211 

5. Gitis T., Klimenko S. Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises. Економічний Вісник Донбасу. Київ, Інститут економіки 

промисловості НАН України, 2017. №4 (50). - С. 185-189 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В., Мішура В.Б. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 230 с. 

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В Мішура В.Б. Економічний аналіз: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ: ДДМА, 2018. 195 с. 

 

30.13.  Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Гітіс Т.П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с. URL: 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11766/mod_resource/content/1/170%202019%20Гитис.pdf 

2 Дарченко Н. Д., Гітіс Т. П., Мішура В.Б. Мотивація персоналу: навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с. URL: 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11767/mod_resource/content/1/171-2019%20Гитис.pdf 

3. Гитис Т. П. Организация производства: методические указания к практическим занятиям для студентов экономических специальностей всех форм обучения.  Краматорск 

: ДГМА, 2016. 98 с. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/Гитис_ЭП.pdf 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій  

1. Гитис Т. П. Анализ особенностей оплаты труда в условиях экономического кризиса в Украине. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ: 

ДДМА, 2016. № 3 (39). С. 20-23 

2. Гитис Т. П., Гитис В. Б. Тенденции и перспективы профессионального развития персонала предприятий в Украине. Вісник Донбаської державної машинобудівної 

академії. Краматорськ: ДДМА, 2015. № 3 (36). С. 206-211 

3. Gitis V.,  Gitis T. Improving of procedures for preparing of training set for neural networks. American journal of  neural networks and applications. Vol. 1, no. 1, 2015. pp. 29-32. URL: 

http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ajnna.20150101.14.html 

4. Gitis V., Gitis T. Analysis of  labour resources of enterprises by self-organizing maps of features. American journal of  neural networks and applications. Vol. 1, no. 2, 2015. pp. 33-

38. URL: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ajnna.20150102.11.html 

5. Гитис Т. П., Рыбас И. В. Анализ современных методов обеспечения деятельности предприятия квалифицированным персоналом. Международный экономический форум 

2015. Институт экономики и права Ивана Кушнира. URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2015/2044.htm 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

2017-2019рр. - наукове консультування Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради (довідка №01-48/90 від 14.06.2019 додається) 

 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/Гитис_ЭП.pdf


Рекова Наталія Юріївна 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Vishnevsky V. P., Rekova N. Yu., Chekina V.D. Fiscal decentralization in post-conflict territories: conceptual states. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного 

технологічного університету. 2016. № 4 (8). С. 174 – 188 [Web of Science + фахова] 

 

30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л., Устич В. А. Система принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів. Менеджер. 2018. №2 (79). С. 

215-221 

2. Рекова Н. Ю. Економічний аналіз результативності фінансової підтримки розвитку регіонів в Україні Науковий вісник Ужгородського національного університету: 

економ. наук-практ. журн. 2018. Вип. 17. С. 171 – 180.  

3. Рекова Н. Ю., Мельник С. В. Бюджетно-податкові відносини: моделювання впливу змін у ставці ПДВ на обсяги бюджетних надходжень [Електронний ресурс] Ефективна 

економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5912 

4. Рекова Н.Ю. Методика економічного аналізу результативності фінансової підтримки регіональної політки. Вісник Одеського нац. ун-ту. 2017. Т.22. Вип. 2 (55). (Серія: 

Економіка). С. 187 – 190. 

5. Рекова Н. Ю. Методологічні та методичні підходи до економічного аналізу результативності фінансової підтримки територій. Економічний вісник Запорізької держ. 

інжен. акад. 2017. Вип. 1/1(07). С. 125 – 131 

6. Рекова Н. Ю. Еволюція підходів до економічного аналізу та аудиту результатів фінансової політики та ефектів фіскальної децентралізації. [Електронний ресурс]. 

Інфраструктура ринку, 2016. № 2. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/ 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Рекова Н. Ю., Воронкова О.М. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2019. 454. 

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В.,  Мішура В.Б. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 230 с. 

3. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В Мішура В.Б. Економічний аналіз: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ: ДДМА, 2018. 195 с. 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 

1. Лопатьєв  П. С. Прогнозування економічного розвитку цементної промисловості України  : автореф. дис.  канд. екон. наук : 08.00.03; Донбаська держ. машинобуд. акад. - 

Краматорськ, 2015. 20 с. 

2. Мойсеєнко К. Є. Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. Чернівці, 2015. 20 с. 
3. Гнатенко В. С. Трансформація принципів та інструментів стратегічного державного регулювання в період становлення економіки знань : автореф. дис.  канд. екон. наук : 

08.00.03; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. 21 с. 
4. Шулюк Є. В. Регуляторна політика держави у забезпеченні системи управління енергозбереженням в Україні: автореф. дис. .канд. екон. наук : 08.00.03; Тавр. нац. ун-т ім. 

В. І. Вернадського. Сімф., 2012. 20 с. 

 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 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 освіти МОН; 

1. Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2019 р.); 

 

 



30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

1. Керівник наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки України «Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації 

джерел енергопостачання у промисловості» (2015-2018 рр.); 

 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника; 

1. Завідувач кафедри економіки підприємства ДДМА (2019 по теперішній час) 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (спеціальності 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08) у 2015-2019 рр. 

2. Голова спеціалізованої вченої ради К 11.128.05 у Донецькому державному університеті управління МОН України (спеціальності 08.00.04, 08.00.08) у 2013-2014 рр. 

3. Член спеціалізованої вченої ради Д 11.128.03 у Донецькому державному університеті управління МОН України (спеціальність 08.00.03). 

4. Офіційний опонент дисертаційних робіт Максимчука О.С. («Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації», 2019 рік, канд. екон. наук, 

Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08). 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

Експерт проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН 

в Україні «Розбудова миру та відновлення» (2017-2018 рр.) 

 

 

 

  



Панков Віктор Андрійович 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Панков В. А. Напрями адаптації закордонного досвіду до визначення вартості машинобудівного підприємства. Збірник наукових праць ДонДУУ (Серія «Економіка»). 2019.  

Т. ХХ. Вип. 312. С. 105-114 

2. Панков В.А., Андрущенко О.Ю. Особливості функціонування промислових підприємств в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2018. №5. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua.  

3. Панков В.А., Сімонов О.А. Напрями удосконалення оподаткування промислових підприємств в системі фінансового розвитку. Розвиток економічних методів управління 

національною економікою та економікою  підприємства:  зб.наук.праць Донецького державного ун-ту управління. 2017. Т. ХIІI. 255. С. 212-221. 

4. Панков В.А. Функціонально-вартісний підход до визначення цінності компанії на ринку. Інституціональний вектор економічного розвитку. Institutional vector of economic 

development : зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». 2016. Вип. 9 (2). С. 54-61. 

5. Панков В.А. Аналіз підходів та методів оцінювання вартості підприємства при оцінюванні його інвестиційного потенціалу. Інституціональний вектор економічного 

розвитку / Institutional vector of economic development : зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». 2014. Вип. 7 (2). С. 133-147. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 
1. Рижиков В. С., Панков В. А., Антипова С. П., Добикіна О. К., Шишкевич О. С. Організація виробництва : Навч. посіб. для студ. екон. і техн. спец. усіх форм навч. і 

слухачів системи виробн.-екон. навч. кадрів. Донбас. держ. машинобуд. акад. 3-е вид., переробл. Краматорськ, 2014. 287 c. 

2. Панков В.А., Ковалевский С.В., Бывшев А.П. Функционально-стоимостный анализ технических и организационно-экономических систем (ФСА/ФСУ). Учебное пособие. 

Д.: Новый мир, 2009.  257 с. 

3. Панков В. А., Макогон Ю. В., Пашко Е. А., Бабенко А. В. Механизм управления финансовыми потоками промышленного предприятия в условиях глобализации : Моногр. 

Донец. нац. ун-т, Ин-т экономики пром-сти НАН Украины. Донецк, 2005. 188 c. 

4. Костенко Т. Д., Подгора Е. А., Рыжиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А.  Экономический анализ и диагностика состояния современного предприятия : Учеб. пособие. 

Донбас. гос. машиностр. акад. Краматорск, 2005. 291 c. 

5. Панков В. А., Рыжиков В. С.  Оценка и управление стоимостью компании на основе ценностного подхода : Учеб.-метод. пособие. Донбас. гос. машиностр. акад. 

Краматорск, 2005. 83 c. 

6. Панков В. А.  Функционально-стоимостный анализ - ключ к эффективности. Практика проведения и развития функционально-стоимостного анализа промышленных 

объектов и продуцирующих систем (из опыта ЗАО НКМЗ) .  К. : Наук. світ, 2003. 138 c. 

7. Управление стоимостью наукоемкого машиностроительного предприятия: теория и практика / В. А. Панков; НАН Украины. Ин-т экон.-прав. исслед. - К. : Наук. думка, 

2003. - 414 c. 

8. Панков В. А.  Методические рекомендации по определению сравнительной ценности компаний на примере предприятий машиностроительного комплекса : Моногр. К. : 

Наук. світ, 2003. 142 c. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець теми «Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-2020 рр.,  ДР № 0118U006895) 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

05.2002 – 07.2019 – робота на посадах генерального директора та голови спостережної ради ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років: 

Наукове консультування з питань антикризового управління підприємством в умовах посткризового відновлення ТОВ «Феросплавний завод» на протязі 2016-2018 рр.  

 

 

  



Єрфорт Ірина Юріївна 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 
Erfort O., Erfort I., Zbarazskaya L. Financing higher education in Ukraine: The binary model versus the diversification model. International Journal of Educational Development. Vol. 49. 

2016. Р. 330–335. 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Удосконалення ціноутворення в системі бізнес-процесів підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. №39. URL: http://www.market-

infr.od.ua/uk/39-2020. 

2. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Програма розвитку smart-промисловості Нідерландів. Інфраструктура ринку. 2019. №30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019. 

3. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Основні показники промислового розвитку країн ЄС та України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Т. 23. 

Вип. 4 (69). С. 34-39. 

4. Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості. Вісник економічної науки України. 2017. № 1 (32). С. 39–43. 

5. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О., Арчибасов М. М. Політика ціноутворення на природний газ для населення України. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. 

№ 2. С. 45–49. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В., Мішура В.Б. Економіка підприємства : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 230 с. 
 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

1. Науковий керівник теми – «Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-2020 рр.,  ДР № 0118U006895) 

2. Відповідальний виконавець наукової теми «Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (2015-2018 рр., ДР 

№ 0115U004733) 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання 

техніко-економічного обґрунтування і оцінки  економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.  

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В Мішура В.Б. Економічний аналіз : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ: ДДМА, 2018. 195 с. 

3.  Єрфорт І. Ю., Дегтярьова Ю. В. , Єрфорт О. Ю.  Оцінювання ефективності проектних рішень : навчальний посібник. Краматорськ : ДДМА, 2017. 214 с. 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

01.07.1998 – 31.08.2004 - робота на посадах економіста з планування та цін, начальника планово-економічного відділу ЗАТ «Краматорський пивзавод» 

 

  



Підгора Єлизавета Олександрівна 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Підгора Є.О., Приймакова Ю.А., Мельничук С.Д. Обґрунтування кількісного складу співробітників служби підтримки кадрової безпеки великого промислового 

підприємства. Економічний вісник Донбасу.  2019.  №2(56).  С.215–223. 

2. Латишева О.В., Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних 

підприємств.  Вісник економічної науки України: науковий журнал . Київ. 2019.  № 1 (36),   С.60–67. 

3. Підгора Є.О., Латишева О.В., Мілявський М.Ю. Сучасні клієнтоорієнтовані ІТ–технології «CRM–системи»: суть і доцільність їх впровадження на підприємствах. 

Інформаційно–аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».  2018. № 6/2. С. 28–32. 

4. Грибкова С.М., Підгора Є.О., Кузьменко К.І. Використання теорії гри в процесі створення гнучких планів у діяльності сільськогосподарського підприємства. Інформаційно–

аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право». 2018. № 7/1. С. 14–19. 

5. Латишева О.В., Підгора Є.О., Мілявський М.Ю. Дослідження тенденцій продуктивності праці у світі. Науковий журнал «Економіка і Фінанси».  Дніпропетровськ, 2018. Вип. 

№ 5. С.46–54. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1.Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В., Мішура В.Б. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 230 с. 

2.Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В Мішура В.Б. Економічний аналіз: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ: ДДМА, 2018. 195 с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Науковий керівник наукової теми  «Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (ДР № 0115U004733) 

 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Ровенська В.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування» всіх форм навчання). Краматорськ: ДДМА, 2018. 86 с. 

2. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання 

техніко-економічного обґрунтування і оцінки  економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с. 

3. Гітіс Т.П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с. 

 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/ або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 

1. Підгора Є.О., Волошина Л.В., Корєєва О.В. Понятійне підґрунтя побудови бізнес-процесу розвитку персоналу підприємства. Регіональна економіка та управління. 2(24), 

травень 2019. Частина ІІ. Запоріжжя. 2019. С.75–80. 

2. Шимко О.В., Підгора Є.О., Зальцман Т.С., Глущук Ю.С. Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу. Вісник ДДМА. 

2017. №1(40). С.194–198. 

3. Підгора Є.О., Шимко О.В., Скачко А.В. Прогресивна методика ефективності системи преміювання персоналу підприємства. Вісник ДДМА. 2017. №1(40). С.134–137. 

4. Подгора Е.А., Шимко Е.В., Гетьман М.А. Оценка применения математического моделирования при анализе и прогнозировании затрат на производство. Научный вестник 

ДГМА. 2015. №1(16Е). С.175–180. 

5. Подгора Е.А., Шимко Е.В., Решетняк О.А. Применение теории игр в оптимизации хозяйственных решений. Научный вестник ДГМА. 2015. №2(17Е). С.317–323. 

 

  



ВІДОМОСТІ  

спеціальність 051 Економіка 

про якісний склад професорсько-викладацького складу освітньо-професійна програма: Економіка та бізнес-аналітика  

спеціальність 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної дисципліни 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

Ісакова Єлизавета 

Павлівна 

Доцент 

кафедри 

мовної 

підготовки 

Краматорський економіко-

гуманітарний інститут,  

1997 р., 

«Мова і література (англійська)»,  

вчитель англійської і китайської 

мов та літератури 

(ЛА ВС №013502) 

 

 

Кандидат філологічних 

наук, спеціальність – 035 

«Філологія» (10.02.04 – 

германські мови),  

2001 р.  

(ДК №011437); 

Тема дисертації: 

«Ергономічні 

характеристики категорій 

англійського дієслова» 

 

 

 

 

Іноземна мова 

 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням  

(розділ 1-4) 

 

  

1. ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет»,  

свідоцтво № 87/16,  

Тема: «Шляхи активізації 

науково-дослідної роботи у 

ВНЗ»,  

16.12. 2016 р. 

 

2. Академія Дж. Длугоша, 

м. Честохова (Польща), 

свідоцтво № 039717,  

Тема: «Інноваційні технології в 

науці та освіті», 30.09.2017р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.3, 

30.9, 30.17 

Алексєєв Сергій 

Васильович 

 

Доцент 

кафедри 

філософії та 

соціально-

політичних 

наук 

Донецький національний 

університет, 1981 р., «Історія», 

викладач історії та 

суспільствознавства 

(ИВ-I № 006903) 

 

 

Кандидат  історичних 

наук, 

спеціальність – 032 

«Історія та археологія» 

(07.00.01 - історія 

України), 1990 р.  

(КД № 038144); 

Тема дисертації: 

«Здійснення економічної 

політики КПРС 

трудовими колективами 

промислових підприємств 

Історія України та 

української культури 

(45 годин) 

Донбаський державний 

педагогічний університет,  

свідоцтво №01/2018,  

Тема: «Сучасні науково-

методичні технології у 

викладанні історичних та 

гуманітарних дисциплін у 

ВНЗ», 

02.04.2018 р. 

 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 



України у 1980-ті роки»; 

Доцент кафедри 

українознавства та 

гуманітарної освіти, 1997 

р.  

(ДЦ АР № 005469) 

пп. 30.2, 30.3, 

30.9, 30.13, 

30.15, 30.17 

Ковальова Ганна 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

мовної 

підготовки 

Донецький державний 

університет, 2000 р., 

«Українська мова та література»,  

філолог, викладач української 

мови і літератури 

(НК №12017347) 

 

 

 

Кандидат філологічних 

наук, спеціальність – 035 

«Філологія» (10.02.01 – 

українська мова),  

2014 р.  

(ДК № 020628); 

Тема дисертації: 

«Прагмалінгвістика 

гумористичного дискурсу 

української химерної 

прози» 

 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) (18 годин) 

- Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.3, 

30.14, 30.17 

Кваша Олександр 

Павлович 

Доцент 

кафедри 

філософії та 

соціально-

політичних 

наук 

Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г.С. 

Сковороди, 1998 р., 

«Історія», 

викладач історії та 

суспільствознавства 

(ХА № 10063738) 

Кандидат політичних 

наук, 

спеціальність – 052 

Політологія (23.00.03 - 

політична культура та 

ідеологія), 2010 р.   

(ДК №062556); 

Тема дисертації: 

«Політична культура 

регіону та її вплив на 

формування і розвиток 

регіональної політики в 

Україні» 

 

Філософія 

(18 годин) 

 

Політологія 

(15 годин) 

Донбаський державний 

педагогічний університет,  

свідоцтво №10/2018,  

Тема: «Світовий 

глобалізаційний процес та 

державний суверенітет 

України. Роль політологічних 

дисциплін у формуванні 

національної технічної еліти», 

04.06.2018 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.8, 

30.15, 30.17 

Долинний Юрій 

Олексійович 

Доцент 

кафедри 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Слов'янський державний 

педагогічний інститут, 1994р., 

«Фізична культура», вчитель 

фізичної культури (ЛП № 004625) 

Кандидат педагогічних 

наук, 

спеціальність – 016 

Спеціальна освіта 

(13.00.03 – корекційна 

педагогіка), 2012 р.  

(ДК № 006837); 

Тема дисертації: 

Фізичне виховання 

  

Донбаський державний 

педагогічний університет, 

свідоцтво № 37/2017, 

Тема: «Теоретико-

методологічні основи 

організації навчально-

тренувальних занять у вищих 

навчальних закладах», 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 



«Педагогічні умови 

підготовки дітей з 

порушеннями опорно-

рухового апарату до 

навчання в 

загальноосвітній школі»; 

Доцент кафедри 

фізичного виховання, 

2013 р. 

(12ДЦ № 034911) 

26.12.2017р. до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.30.1, 30.2, 

30.3, 30.8, 30.13, 

30.15, 30.17 

Власенко Катерина 

Володимирівна 

Завідувач 

кафедри 

вищої 

математики 

Донецький державний 

університет, 1988 р., 

«Математика», 

математик, викладач 

(ТВ-1 № 154205) 

 

Доктор педагогічних 

наук,  спеціальність – 011 

«Науки про освіту» 

(13.00.02 - теорія та 

методика навчання 

(математика)), 2011 р.  

(ДД № 000430); 

 

Тема дисертації: 

«Теоретико-методичні  

засади навчання вищої 

математики майбутніх 

інженерів-

машинобудівників 

з використанням 

інформаційних 

технологій»; 

 

Професор кафедри вищої 

математики, 2013 р. 

(12ПР № 008630) 

Економіко-математичні 

методи та моделі 

(36 годин) 

 

Вища математика 

(30 годин) 

Katowice School of Technology 

The University of Science and 

Art, Poland 

Стажування 

за темою «Innovative 

technologies in education». 

Certificate № 43 

від 26.09.2018 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності особи 

за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1,30.2, 

30.3, 30.4, 30.5, 

30.8, 30.10, 

30.11, 30.13, 

30.15, 30.17 

Загребельний Сергій 

Леонідович 

Завідувач 

кафедри 

інформатики і 

інженерної 

графіки 

1. Слов’янський державний 

педагогічний інститут, 

1998 р., 

«Математика і основи 

інформатики», 

вчитель математики та основ 

інформатики, 

(ЛА НХ №003704) 

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія, 

Кандидат педагогічних 

наук,  

спеціальність – 011 

«Науки про освіту» 

(13.00.07 – теорія і 

методика виховання), 

2006 р.  

(ДК №036273);  

Тема дисертації: 

«Формування інтересу до 

професії при вивченні 

Інформатика 

(15 годин) 

Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

СПК № 155092,  

Тема: «Використання 

математичних методів при 

тестуванні знань»,  

17.03.2016 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності особи 

за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 



2016 р., 

«Економіка підприємства», 

економіст, 

(С16 № 018160) 

предметів фізико-

математичного циклу»; 

Доцент кафедри 

прикладної математики, 

2013 р.,  

(12 ДЦ №033419) 

спеціальності: 
пп. 30.2, 30.3, 30.8, 

30.10, 30.12, 30.13, 

30.17 

Санталова Ганна 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри хімії 

та охорони 

праці 

Харківський державний 

політехнічний університет, 

2000р., 

«Хімічна технологія 

високомолекулярних сполук», 

Інженер-хімік-технолог 

(МВ НХ № 014647) 

Кандидат хімічних наук, 

спеціальність  102 

«Хімія» 

(02.00.03  органічна 

хімія), 2009 р. (ДК № 

052101); 

Тема дисертації: «Синтез, 

структурні особливості і 

реакційна здатність N-

арилсульфеніл- та N-

арилсульфініл-1,4-

бензохінонімінів»; 

Доцент кафедри хімії та 

охорони праці, 2015 р.  

(12ДЦ № 042721) 

Безпека життєдіяльності  та 

основи охорони праці 

(15 годин) 

Український державний хіміко-

технологічний університет 

МОН України, свідоцтво 

№ 07/2018,  

Тема: «Підвищення кваліфікації 

в галузі органічного синтезу та 

технології біологічно-активних 

препаратів», 

23.04.2018 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1, 30.3, 

30.9, 30.13, 

30.17 

Гетьманенко Юлія 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємницт

ва 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 2003 р., 

«Фінанси», спеціаліст з фінансів 

(НК №23340784) 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 051 – 

«Економіка» 

(08.00.02 – світове 

господарство та 

міжнародні економічні 

відносини), 2013 р. (ДК 

№016811); 

Тема дисертації: 

«Трансформація ринків 

праці країн в умовах 

глобалізації» 

 

Гроші та кредит 

(36 годин) 

 

Фінанси 

(30 годин) 

1. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

АА 02070789/000183-16, Тема: 

«Зарубіжний досвід 

соціального забезпечення 

суб’єктів підприємницької 

діяльності», 19.09.2016 р.  

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

АА № 02070789/000860-17, 

Тема: «Актуальні питання 

адміністрування 

супроводження інформаційних 

систем»,  

26.12.2017 р.  

 

3. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1, 30.2, 

30.3, 30.10, 

30.11, 30.14, 

30.15, 30.18  

 



№ 20/2017  

Тема: «Фінансовий контроль у 

банку», 27.04.2017 р. 

Кірієнко Вячеслав 

Олександрович  

Доцент  

Кафедра 

економіки 

підприємства 

 

Заступник 

міського 

голови 

Покровська 

міська рада 

Донецької 

області, 

Донецький державний 

університет, 1998р. 

Спеціальність: «Правознавство». 

Кваліфікація: юрист  

Кандидат юридичних 

наук, спеціальність 

12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; 

кримінальновиконавче 

право», 2018 Тема 

дисертації: 

«Кримінально-правові та 

кримінологічні засади 

запобігання доведенню 

особи до самогубства або 

до замаху на 

самогубство». Диплом 

ДК № 046225 

Трудове право 

(15 годин) 

 

Конституційне право 

(15 годин) 

 

Договірне право 

(18 годин) 

 

Основи 

адміністративного права 

(18 годин) 

 

 

Донецький університет 

економіки та права, свідоцтво 

№5/2017, Тема: «Сучасне 

законодавство в сфері 

попередження корупційних 

діянь у державній службі», 

лютий 2020 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.13, 

30.17, 30.18  

Шевченко Олена 

Олександрівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 2000 р., 

 

спеціальність: 

«Фінанси»,  

 

кваліфікація: 

економіст 

(НК № 13571042) 

 

Кандидат економічних 

наук,  

спеціальність: 051 

«Економіка» 

(08.00.01 -  економічна 

теорія та історія 

економічної думки), 

2008 р.(ДК № 050114). 

Тема дисертації: «Інновації 

як пріоритетний напрямок 

інвестування в 

трансформаційній 

економіці». 

 

PhD, 25 липня 

2009 р.№044611 

 

Доктор економічних наук, 

спеціальність: 051 

«Економіка» 

(08.00.01 -  економічна 

теорія та історія 

економічної думки, 2019 р. 

(ДД № 008467). 

Тема дисертації: 

«Методологія дослідження 

Історія економічної 

думки 

(30 годин) 

 

Мікро- та макроекономіка 

(36 годин) 

 

Глобальна економіка та 

зовнішньоекономічна 

політика держави 

(36 годин) 

 

 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», 

14.03.2016-25.03.2016 р., за 

спеціальністю «Маркетинг», тема 

«Сучасна парадигма теоретико-

методологічних досліджень 

міжнародного маркетингу в 

умовах глобалізації», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

12СПВ № 132817 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1, 30.2,  

30.3, 30.8, 30.10, 

30.11,  30.15,  

30.16 



еволюції господарської 

системи у світовій 

економічній думці (кінець 

ХІХ – початок ХХІ ст.)» 

 

Доцент кафедри 

економічної теорії, 2013 

р.(12ДЦ № 033423) 

Ровенська 

Вікторія  

Вячеславівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська державна  

машинобудівна академія,  

1999 р.,  

 

спеціальність; 

«Економіка підприємства», 

  

кваліфікація: економіст 

(ЛВ № 000157) 

 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.04  

 економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 2013 р. 

(ДК №016783); 

 

Тема дисертації:  

«Механізм формування та 

використання трудового 

потенціалу промислових 

підприємств»; 

 

Доцент кафедри 

економіки підприємства, 

2015 р. 

(12ДЦ №044611) 

Психологія комунікацій 

та управління 

конфліктами 

(45 годин)  

 

Рекламна діяльність та 

бізнес-айдентика 

(36 годин) 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 

01.03.2020-30.04.2020 рр. 

Тема «Психологія комунікацій 

та управління конфліктами в 

сучасному соціально-

економічному середовищі» 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.1, 30.2,  

30.3, 30.8, 30.13, 

30.18 

Смирнова Ірина  

Іванівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська державна  

машинобудівна академія,  

2004 р.,  

 

спеціальність; 

«Економіка підприємства», 

 

кваліфікація: економіст 

(НК № 25462332) 

 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.04  

 економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 2008 р. 

(ДК №049624); 

 

Тема дисертації:  

«Розвиток мотиваційної 

системи управління на 

промислових 

підприємствах; 

 

Доцент кафедри 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини  

(18 годин) 

 

 

Економіка та організація 

інноваційної діяльності  

(45 годин) 

1. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

АА 02070789 / 000949– 18, 

Тема: «Впровадження сучасних 

освітніх технологій при 

викладанні дисциплін 

економічного профілю»,  

30.06.2018 р. 

 

2. ТОВ «Спектраль», 

Свідоцтво № 16/2018 

Тема: «Аналіз технологій 

управління персоналом  на 

підприємстві в сучасних умовах 

господарювання» 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп. 30.2, 30.3,  

30.8, 30.13, 

30.18 



економіки промисловості, 

2012 р.  

(12ДЦ №032949) 

Наказ 01-47 від 26.10.2018р. 

Рагуліна Надія 

Вікторівна 
Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Горлівський державний 

педагогічний інститут іноземних 

мов, 2010 р.,  

 

спеціальність: «Англійська, 

німецька мови та зарубіжна 

література»,  

 

кваліфікація: вчитель англійської, 

німецької мов та зарубіжної 

літератури (НК № 39495643); 

 

Донецький державний 

університет управління, 2013 р.  

 

спеціальність: «Фінанси і 

кредит»,  

 

кваліфікація: спеціаліст з фінансів 

та кредиту (12 ДСК № 261321); 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.03 - 

економіка та управління 

національним 

господарством (ДК 

№050569), 2019 р; 

 

Тема дисертації:  

«Розвиток інвестиційного 

механізму державної 

політики пост-

конфліктного 

відновлення національної 

економіки» 

 

Основи бізнесу 

(30 годин) 

 

Теорія організацій 

(30 годин) 

 

Підприємництво та 

бізнес-культура 

(30 годин) 

 

Інвестиційна діяльність 

(45 годин) 

 

 

 

Донецький університет 

економіки та права, свідоцтво 

№5/2017, 

Тема: «Сучасне законодавство 

в сфері попередження 

корупційних діянь у державній 

службі», лютий 2020 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.1, 30.2, 

30.3,  30.5 

Бурцева Олена 

Єгорівна 
Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Донецька  державна академія 

управління, 1999р.  

 

спеціальність «Маркетинг»,  

 

кваліфікація: магістр з економіки  

(НК № 11019179) 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність 08.00.03  

 економіка та управління 

національним 

господарством, 2014 р. 

(ДК №021382); 

 

Тема дисертації:  

«Стратегія 

інфраструктурного 

розвитку національної 

економіки»,  

 

Доцент кафедри обліку, 

фінансів та економічної 

безпеки  

(АД№000988) 

 

Логістика  

(36 годин) 

 

Комерційна діяльність 

(36 годин) 

 

 

1. ДВНЗ «Донецький 

національний технічний 

університет» МОН України,  

свідоцтво ПК 0207082 / 000013-

18, 

Тема: «Публічна комунікація і 

ділова мова в публічному 

управлінні», 31.01.2018 р. (120 

годин) 

 

2. Інституті розвитку 

міжнародного співробітництва,  

м. Познань, (Польща), 

сертифікат №0000411, 

Completing the Program of 

Advanced Nraining Coursein 

"Economics", 23.10.2017р. (108 

годин) 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.1, 30.2, 

30.13,  30.15 



Латишева Олена 

Володимирівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна  

машинобудівна академія,  

1992 р., 

  

спеціальність: 

«Економіка підприємства», 

 

кваліфікація: інженер-економіст 

(ДСК № 014935) 

 

 

Кандидат економічних 

наук, 

спеціальність: 051 

«Економіка» 

(08.00.06 – економіка 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища), 2017 р. 

 

Тема дисертації 

«Формування системи 

управління екологічною 

складовою сталого 

розвитку промислових 

підприємств» 

(ДК № 045017) 

 

Проектний аналіз  

(розділ І) 

(15 годин) 

 

Проектний аналіз  

(розділ ІІ - Проектування 

бізнес-процесів) 

(26 годин) 

 

Управління витратами та 

ціноутворення 

 (45 годин) 

 
Проектний аналіз 

(курсова робота) 

1. Донецький університет 

економіки та права (з 

13.02.2017 по 13.03.2017, 

наказ 01-02 від 17.01.2017 р. , 

свідоцтво №5/2017, тема: 

"Аналіз чинності та умов 

забезпечення збалансованого 

(сталого) розвитку 

підприємства реального 

сектору економіки") 
 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво АА 

02070789 / 000948 – 18, 

Тема: «Використання 

інноваційних освітніх 

технологій при викладанні 

дисциплін магістерського 

рівня», 30.06.2018 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.8,  30.15,  

30.17, 30.18 

Касьянюк 

Сергій 

Володимирович 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 1994 р.,  

 

спеціальність: 

«Металургійні машини та 

обладнання»,  

 

кваліфікація: 

інженер-механік, (КЛ №901030),  

 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 2002 р.,  

 

спеціальність: 

«Економіка підприємства»,  

 

кваліфікація: 

економіст, (ДСК №015349) 

 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 2017 р.,  

 

спеціальність: 

«Комп’ютерні науки та 

Кандидат технічних наук, 

спеціальність 132 

«Матеріалознавство» 

(05.03. 05 - процеси та 

машини обробки тиском), 

1999р, (ДК №003827); 

 

Тема дисертації: 

«Вдосконалення 

технологічних режимів і 

конструктивних 

параметрів механічного 

обладнання для реалізації 

процесу волочіння 

багатошарових 

поліметалевих 

композицій»; 

 

Доцент кафедри 

економіки підприємства, 

2008р.  

(12ДЦ № 021081) 

Потенціал і розвиток 

підприємства,  

(36 годин) 

 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 

(39 годин) 

 

Комп’ютерна обробка 

економічної інформації 

(26 годин) 

 

Інформаційні системи та 

технології управління 

бізнес-процесами  
(26 годин) 

 
Потенціал і розвиток 

підприємства (курсова 

робота) 

1. ПАТ «НКМЗ», 

свідоцтво №12/2017, Тема: 

"Аналіз методів оцінки 

трудового потенціалу 

провідних підрозділів 

підприємства " 

наказ 01-02 від 17.01.2017р. 

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія МОН 

України, свідоцтво  

АА 02070789 / 000942 – 18, 

Тема: «Методичні підходи до 

формування знань у студентів 

навичок якісної та кількісної 

оцінки параметрів ЗЕД 

підприємства», 30.06.2018 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.13,  30.15,  

30.18 



інформаційні технології»,  

 

кваліфікація: 

спеціаліст з комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, (С17 

№064480) 

Акімова Олена 

Володимирівна 

Зав.кафедрою 

 «Облік, 

оподаткуванн

я та 

економічна 

безпека» 

Донецький державний 

університет, 1989 р. 

 

спеціальність: 

«Бухгалтерський облік і аналіз 

господарської діяльності» 

 

кваліфікація 

економіст (ТВ 901668) 

 

Доктор економічних 

наук, 

спеціальність 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

(08.00.08 Гроші, фінанси і 

кредит) 2017 р 

(ДД006845) 

 

Тема дисертації: 

«Методологія розвитку 

підсистеми фінансового 

моніторингу в системі 

державного фінансового 

контролю» 

 

Доцент кафедри «Облік і 

аудит», 2018 р. 

(ДЦ 001696) 2001р. 

Статистика 

(30 годин) 

 

  

1. Донбаський державний 

педагогічний університет 

07.06.18 – 29.06.18р.Наказ  05-

16   від 07.06.18р 

Тема Напрямки вдосконалення 

системи викладання облікових 

дисциплін в сучасних умовах 

 

2.Вища школа бізнесу – 

Національний університет 

Луїса (Польща) –з 15.08.2016 – 

19.08.2016 науково-педагогічне 

стажування на 

тему:«Інноваційні освітні 

технології: європейський досвід 

та його впровадження в 

підготовку фахівців з економіки 

та управління» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  

30.1,30.2,30.4, 

30.10,30.11, 

30.13, 30.15. 

Сімаков Костянтин 

Іванович 

Доцент 

кафедри 

«Облік, 

оподаткуванн

я та 

економічна 

безпека» 

Донбаська Державна 

Машинобудівна Академія, 1996р. 

 

спеціальність: 

«Економіка промисловості» 

 

кваліфікація. 

«Інженер-економіст»  

(ЛГ № 000115) 

 

Кандидат економічних 

наук,. 

спеціальності 051 

«Економіка» (08.00.03- : 

«Економіка підприємства 

і організація 

виробництва».), 2001 р. 

(ДК012376) 

 

Тема:«Ефективність 

структури управління 

підприємством в умовах 

становлення ринкових 

відносин в Україні  

 

Доцент:кафедри 

«Економіки 

Бухгалтерський облік 

(36 годин) 

 

  

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

з “21” листопада 2015 р. по “21” 

грудня 2015 р. 

“без зменшення навчального 

навантаження” 

набуття теоретичних та 

практичних навичок у 

викладанні дисциплін за 

напрямом «Облік і аудит» 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2,30.3, 

30.13, 30.15, 

30.17, 30.18 



промисловості», 2008р 

(12 ДЦ 021726)  

Фоміченко Інна 

Петрівна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна академія,1999 р, 

 

спеціальність: 

«Економіка підприємства» 

 

кваліфікація: 

економіст; 

(МБ Н Х № 005351) 

 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 1999р., 

 

спеціальність: 

«Інформаційні технології 

проектування», інженер- 

 

кваліфікація: 

системотехнік 

(ЛП В С № 002117) 

Кандидат економічних 

наук,  

спеціальність 

051 «Економіка»  

(08.00.04 «Економіка та 

управління 

підприємствами» (за 

видами економічної 

діяльності)), 2009р. 

(ДК № 054178) 

Т 

Тема дисертації: 

«Управління процесами 

інформаційного 

забезпечення 

гірничорудних 

підприємств 

корпоративної 

структури”, 

 

Доцент кафедри 

менеджменту, 2011 р. 

(12ДЦ № 029199) 

Маркетинг 

(30 годин/8 годин) 

 

  

Донбаська державна 

машинобудівна академія,  

Свідоцтво АА 02070789/ 

000110-16 від 05.07.2106 

Тема: 

«Управління 

конкурентоспроможністю 

організацій в умовах 

транзитивної економіки» 

13.06 – 02.07 2016 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.10, 30.13, 

30.14, 30.15, 

30.18 

Волошина Олена 

Олексіївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 1999 р.  

 

спеціальність:  

«Економіка підприємства»,  

 

кваліфікація: 

економіст 

(ЛВ № 00168) 

Кандидат економічних 

наук,  

спеціальність – 051 

«Економіка» (08.00.03 

«Економіка та управління 

національним 

господарством», 2010 р. 

(ДК № 061356) 

 

Тема дисертації: 

«Розвиток діяльності 

інституційних інвесторів 

на ринку України». 

 

Доцент кафедри 

Економічної теорії, 

2013р. (12 ДЦ №016146) 

Менеджмент 

(30 годин) 

 

Основи економічної 

теорії 

(30 годин) 

  

1. Міжнародний інститут 

бізнесу, м. Київ 

Реєстраційний № 4143 від 

13.11.2014г. 

 

2. Донбаська державна 

машинобудівна академія,  

Свідоцтво АА 02070789/ 

00011-16 від 05.07.2106 

Тема: 

«Інститути спільного 

інвестування в умовах 

трансформаційної економіки» 

13.06 – 02.07 2016 р. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.6, 30.14, 

30.15, 30.18 



Болотіна Євгенія 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Харківський державний 

університет ім. Н.Каразіна, 

1988р., 

 

спеціальність: 

викладач, 

 

кваліфікація: 

викладач історії КПРС 

(ПВ 764179) 

Кандидат філософських 

наук,  

спеціальність - 033 

«Філософія» 

(09.00.03 «Соціальна 

філософія та філософія 

історії»), 2002 р. 

(ДК № 017842) 

 

Тема дисертації: «Доля як 

предмет філософського 

дискурсу (соціально-

філософський аналіз 

феномену)». 

 

Доцент кафедри 

економічної теорії, 2007р. 

(12ДЦ № 016145).. 

Соціологія 

(15 годин) 

 

  

Донбаська державна 

машинобудівна академія,  

Свідоцтво АА 

№02070789/000117-16 від 

05.07.2106 

Тема: «Інституційне 

забезпечення і практика 

публічного адміністрування» 

13.06 – 02.07.16 р. 

 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.6, 30.13, 

30.14, 30.15. 

30.18 

Бившева Лада 

Олексіївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Слов’ янський державний  

педагогічний університет, 2004 

 

спеціальність: 

«Психологія»,  

 

кваліфікація: 

психолог 

(НК № 25815155) 

 

Кандидат економічних 

наук,  

спеціальність – 051 

«Економіка»  (08.00.04 

„Економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 2012р., 

(ДК №000860)  

 

Тема дисертації: 

«Формувння системи 

управління 

інвестиційними ризиками 

підприємств харчової 

промисловості» 

 

Доцент кафедри 

менеджменту, 2015 р., 

(12ДЦ №042007) 

Психологія управління 

(18 годин) 

 

  

Донбаська державна 

машинобудівна академія,  

Свідоцтво АА 02070789/ 

000113-16 від 05.07.2106 

Тема: 

«Мотивація персоналу в 

системі самоменеджмент» 

13.06 – 02.07 2016  р.. 

Види і 

результати 

професійної 

діяльності 

особи за 

спеціальністю, 

яка 

застосовується 

до визнання 

кваліфікації, 

відповідної 

спеціальності: 

пп.  30.2, 30.3, 

30.6, 30.14, 

30.15, 30.18 

 

  



Ісакова Єлизавета Павлівна 
 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

     1. Ісакова Є.П. Лінгвокогнітивні особливості навчальних сайтів Інтернет-ресурсів. Мовні і концептуальні картини світу. КНУ. Київ. 2015. Вип. 55. С. 146-154. 

     2. Ісакова Є.П. Особливості використання проектної технології у процесі навчання іноземним мовам студентів технічних ВНЗ. Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2016. Вип. 4 (55). С. 198-203. 

     3. Ісакова Є.П. Засоби активізації науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів. Гуманізація навчально-виховного процесу. Донбаський державний 

педагогічний університет. 2017. Вип. 2 (82). С. 86-96. 

     4. Ісакова Є.П. Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». Миколаїв, 2016. Вип. 2 (57). С. 223-229. 

     5. Ісакова Є.П. Загальна характеристика системи викладання англійської мови та підготовки вчителів іноземних мов в КНР. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання. Київ. 2018. Вип. 37 (4). С. 337-348. 

       

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії  

      1. Ісакова Є.П . Computers and Programming: навчально-методичний посібник для магістрантів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 198 c. 

      

30.9.  Участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України” 

      Рецензент I етапу конкурсу “Мала академія наук України” (2017, 2018) 

       

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 

      Досвід практичної роботи за спеціальністю 22 роки 

 

  



Алексєєв Сергій Васильович 
 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Алексєєв С. В. Особливості формування національного фондового ринку України в 1991–2005 рр. : історичний аспект. Схід. 2014. №3 (129). С. 5–12. 

2 Алексєєв С. В. Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991–2004 рр.). Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Одеса. 2014. Вип. 31. С. 45–59. 

3 Алексєєв С. В. Безробіття й неформальна зайнятість в Україні в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.):  історичний аспект. Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. Миколаїв. 2015. № 2 (40). С. 16–22. 

4 Алексєєв С. В. Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991–2005 рр.). Інтелігенція і влада. Серія: Історія. 

Одеса. 2015. Вип. 33. С. 48–64. 

5. Алексєєв С. В. Розвиток приватної торгівлі та внутрішнього ринку в пострадянській Україні (1991–2005 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя. 2016. Вип. 45. С. 248–253. 

6. Алексєєв С. В. Іноземний капітал у банківській системі України у 1991–2005 рр.:  історичний контекст. Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. Миколаїв. 2016.  № 1 (41). С. 7–14. 

7. Алексєєв С. В. Формування тіньової економіки в пострадянській Україні (1991–2004 рр.) : історичні особливості та наслідки. Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. Миколаїв. 2017. № 1 (43). С. 16–23. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
Алексєєв С. В., Ляшенко Є. П. Політичні партії в Україні (1900–1917): навчальний посібник. Краматорськ : ДДМА, 2003. 76 с. 

 

30.9. 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 олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України” 

Участь у журі конкурсів «Мала Академія наук України» 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : збірник. документів і матеріалів / упоряд. : С. В. Алексєєв, Н. Л. Стешенко. Краматорськ : ДДМА. 2017. 204 с. 

2. Історія України: методичні вказівки до самостійної роботи для слухачів всіх спеціальностей післявузівської заочної форми навчання / уклад. 

С. В. Алексєєв. Краматорськ : ДДМА. 2013. 72 с. 

3. Алексєєв С. В., Довбня О. А., Ляшенко Є. П. Історія України : короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання). Краматорськ : 

ДДМА. 2007. 228 с. 

4. Історія України. Збірник контрольних робіт ( для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей ) / укл. С. В. Алексєєв. Краматорськ : ДДМА. 2010. 40 с. 

5. Алексєєв С. В., Ляшенко Є. П. Історія України: плани семінарських занять та методичні вказівки до них (для студентів всіх спеціальностей). Краматорськ : ДДМА. 2008. 

36 с. 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Алексєєв С. В. Історичні особливості формування тіньової економіки в пострадянській Україні (1991–2004 рр.). Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (30-31 березня 2018 р., Дніпро). Частина І. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. С. 181–183. 

2. Алексєєв С. В. Інтелігенція і проблеми формування середнього класу в пострадянській Україні (1991–2004 рр.). Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (24-25 березня 2017 р., Дніпро). Частина І. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 128–129. 

3. Алексєєв С. В. Трудова міграція населення пострадянської України в умовах глобалізації та її особливості (1991–2004 рр.). Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (26–27 травня 2017 р., Дніпро). Частина І. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 70–71. 



4. Алексєєв С. В. Історичні особливості формування банківської системи України ринкового типу в умовах глобалізації (1991–2005 рр.). Актуальні проблеми розвитку 

освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (28–29 жовтня 2016 р., Дніпро). Частина ІІ. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : Роял 

Принт, 2016. С. 168–170. 

5. Алексєєв С. В., Коляденко А. В. Жінки та молодь на ринку праці України в перехідний період (1991–2004 рр.). VIII Міжвузівська науково-практична конференція 

«Можливості і проблеми інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості» (17–18 квітня 2014 р.). Краматорськ : КЕГІ, 2014. С. 103–106. 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

01.09.1983 – 11.2018 – робота на посадах асистента, ст. викладача, доцента ДДМА 

 

  



Ковальова Ганна Миколаївна 
 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Ковальова Г.М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є Гуцала та О. Ільченка Науковий вісник Криворізького національного 

університету. Кривий Ріг. 2014. С. 182-189. 

2. Ковальова Г.М. Світоглядні домінанти українців у компаративних моделях: семантика й прагматика порівняння (на матеріалі текстів гумористичного дискурсу) Збірник 

наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків. 2014. Вип. 1. С.74-80. 

3. Ковальова Г.М. Прагмеми-субстантиви в оцінно-емотивній комунікації персонажів химерних творів Є Гуцала та О. Ільченка (вияв позитивної (ввічливої) та негативної 

(неввічливої) реакцій) Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків. 2016. С. 30-37.  

4. Сушко О., Ковальова Г. Шляхи проникнення образних фразеологічних одиниць у парадигму офіційно-ділового стилю (на матеріалі службових документів першої половини 

XX століття). Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Слов’янськ. 2016. Вип. 3.С. 111-116. 

5. Зубенко К. В., Ковальова Г. М. Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Бердянськ. 2015. Вип. 7. С. 20-26. 

6. Ковальова Г. М., Зубенко К. В. Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в  гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна Харків. 2016. C. 68-71. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Лисак Л.К., Медведєва І.М., Ковальова Г.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичні завдання до вивчення курсу: посібник для студентів економічних і 

технічних спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2014. 115 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

1) керівництво постійно діючим студентським  гуртком "Джерело"; 

2) керівництво студентами, які посіли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнських конкурсів: 

а) ім. Т. Шевченка (2017/2018 н.р., 1 місце - Балаболко О.Р., ст. гр. ІТ-15-2 та 3 місце - Крігер К., ст. ІТ-16-2); 

б) ім. П. Яцика (2017/2018 н.р., 2 місце - Балаболко О.Р., ст. гр. ІТ-15-2). 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років  

Досвід практичної роботи - 19 років: 

1. 15.09.1998 – 13.07.1999 – учитель української мови та літератури в Донецькій ЗОШ № 15; 

2. 01.09.2000 – 31.08.2002 - учитель української мови та літератури в Краматорській ЗОШ № 17; 

3. З 01.09.2002 – викладач кафедри українознавства та гуманітарної освіти в Донбаській державній машинобудівний академії. Продовжую працювати в ДДМА на посаді 

доцента кафедри мовної підготовки. 

 

  



Кваша Олександр Павлович 
       

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

      1. Кваша О. П. Бородай А.В. Політика компромісу центристських політичних партій в контексті підсумків парламентських виборів. Вісник Дніпропетровського ун-ту № 9/2. 

Політологія. Вип. 23(3). 2013. С. 33-38. 

      2. Кваша О. П.  Дементьєва В.В. Церковна організація періоду Київської Русі. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. 2014. Вип. 73 (№ 6). С. 325-327. 

      3. Кваша О. П. Сучасні засади регіональної політики України в контексті регіональної політичної культури (концептуальний підхід). Гілея: науковий вісник: Збірник наукових 

праць. 2015. Вип. 92 (№ 1). С. 323 – 327. 

      4. Кваша О. П. Проблема суспільного ідеалу у філософсько-релігійних поглядах Франка С.Л. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Сер.: Соціально-

філософські проблеми розвитку людини і суспільства: збірник наукових праць. Вип. 4. 2015. С. 127-133. 

      5. Кваша О. П. Філософія всеєдності Семена Франка як соціальний проект майбутнього. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». Одеса: 

Національний університет «Одеська юридична академія». 2017. № 17. С. 48-50. 

       

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

     Керівник наукової теми ДК– 03–2018, «Євроінтеграційний вектор України: історія та проблеми» 

       

30.15.  Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 

      1. Кваша О. П. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси та їх вплив на суверенітет. Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії. Матеріали 

міжнародної науково-практична конференції (23-24 вересня 2016 р., Львів). Львів: «Львівська фундація суспільних наук», 2016. С. 109-111. 

      2. Кваша О. П. Політико-правовий зміст державного суверенітету в міжнародному праві. Materialy XII Mezinárodní vedecko-prakticka conference: Věda a technologie: Krok do 

budoucnosti. (22-28.02. 2016, Praha). Publishing house “Education and science”, 2016. С. 89-92. 

      3. Кваша О. П. Вплив глобалізаційних процесів на регіональну безпеку. Україна і світ у 3 тисячелітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри. Матеріали 

другої всеукраїнської науково-практична конференції (9 -11 грудня 2016 р., Одеса ). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016.  С. 33-35. 

      4. Кваша О. П. Политико-правовое содержание государственного суверенитета. Наука и технологии: шаг в будущее-2017. Материалы ХIІІ Международной научно-

практической конференции (22-28 февраля 2017 г.,  Прага). Прага, 2017. С. 45-47. 

      5. Кваша О. П. Объективно-идеалистическая диалектика природы в философии Фридриха Вильгельма Йозефа фон Шеллинга. Международный научно-практический журнал 

«Теория и практика современной науки». Институт управления и социально-экономического развития. № 5(23), 2017. URL: http://modern-j.ru/osnovnoy_razdel__5_23__2017/ 

      6. Кваша О. П. Проблеми регіональної безпеки і глоболізаційні процеси. 3 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: вектори розвитку та 

шляхи мобілізації ресурсів». (11-15 травня 2018 р., Одеса). Одеса, 2018. С. 93-95. 

      7. Кваша О. П. Глобалізаційні політичні процеси та проблема державного суверенитету. Trends of modern science-2018, (May 30-Jun 7, 2018) Political science. C. 58-62. 

       

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

      25.08.1998 – 30.08.2005 - робота на посаді викладача історії і суспільних наук в Краматорському технологічному технікумі 

 

 

  

http://modern-j.ru/osnovnoy_razdel__5_23__2017/


Долинний Юрій Олексійович 
 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

1. Dolynniy Yuriy. Development of diagnostic tools and determination of the state of formation of social health of male and female students assigned to a special medical group. Journal of 

Physical Education and Sport (JPES). University of Piteşti, Romania. Vol 18 Supplement Issue 2 July, 2018. Art  164, pp. 1099 - 1107, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; 

ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. Scopus Journal Metrics: CiteScore  (2016)=1.02,  SJR (2016)=0.429,  SNIP (2016)=0.904 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Долинний Ю.О. Ступінь впливу експериментальної та загальної учбових програм на показники рефлексивного та професійного критерію готовності майбутніх фахівців з 

фізичного виховання до реабілітаційної роботи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і 

психологія: Зб. наук. праць. / Ред.: В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». 2018. Вип. 54. C. 77-82. 

2. Долинний Ю.О. Ступінь впливу експериментальної та загальної учбових програм на показники мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх фахівців з 

фізичного виховання до реабілітаційної роботи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : зб.наук. пр. / Ред. : Товканець Г.В. 

(гол.ред.) та ін. Мукачево : Вид-во МДУ. 2018.  Вип. 1 (7).  С. 22-27. 

3. Долинний Ю.О. Статистична обробка показників мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх бакалаврів з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з 

дітьми з обмеженими фізичними можливостями. «Молодь і ринок»:щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2018. № 3 (158). C. 97-106. 

4. Долинний Ю.О. Реалізація системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями. Наукові записки / Ред.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2018. Вип. 166. 

С. 80-85. 

5. Долинний Ю.О. Організація та методика проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з 

дітьми з обмеженими фізичними можливостями. «Молодь і ринок»:щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2018.  № 2 (157).  C.48-54. 

6. Долинний Ю.О. Структурні компоненти підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: «Педагогіка». Мелітополь: вид-во Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім. Б. Хмельницького. 2018 . № 2 (19).  С. 105-111. 

7. Долинний Ю.О. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями . 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. Херсон: Херсонський державний університет. 2017. Вип. № 79. Т. 2. С. 112-118. 

8. Долинний Ю.О. Система підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Вісник 

Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: вид-во Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2018.  № 2. С. 38-46. 

9. Долинний Ю.О. Стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Збірник 

наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: Херсонський державний університет. 2017. Вип. № 78. Том 3. С. 109-113. 

10. Долинний Ю.О. Системний підхід у формуванні готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями. Наукові записки / ред.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2018. Вип. 161. 

С. 93-98. 

11. Долинний Ю.О. Модель системи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. 2017. № 4 (7). C. 100-109. 

12. Долинний Ю.О. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями у 

вищих навчальних закладах України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. 

наук. праць. / Ред.: В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». 2017. Вип. 52. C. 82-87. 

13. Долинний Ю.О. Концепція підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. 

«Молодь і ринок»:щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2017.  № 11 (154). C. 55-62. 

14. Долинний Ю.О. Діти з обмеженими фізичними можливостями як об’єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної 

роботи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород. 2017. Вип. 2 (41). С. 88-92. 

 

 



30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Долинний Ю.О. Теоретичні основи професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими 

фізичними можливостями. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-

62683-95-6; Р. 380, illus., tabs., bibls. P. 235-244. 

2. Долинний Ю.О. Методика навчання основ здоров’я. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» вищих навчальних 

закладів. Краматорськ : ДДМА, 2017. 87 с. ISBN 978-966-379-785-4. 

3. Долинний Ю.О. Оздоровчі технології осіб з обмеженими можливостями. Навчальний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» вищих 

навчальних закладів. Краматорськ : ДДМА, 2017. 83 с. ІSBN 978-966-379-802-8 

4. Долинний Ю.О. Основи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями: 

монографія. Краматорськ : ДДМА, 2018.  363  с. ІSBN 978-966-379-840-0 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Керівник держбюджетної НДР (кафедри фізичного виховання і спорту) № 06-2018 «Оволодіння професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і 

спорту під час навчання в закладах вищої освіти». 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Долинний Ю.О. Основи організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2014. 264 с. 

ISBN 978-966-379-678-9 

2. Борисов В. В. , Долинний Ю.О. Основи раціонального харчування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ : ДДМА, 2017. 79 с. ІSBN 

978-966-379-798-4 

3. Курок О. І., Долинний Ю.О. Програма підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. 

Навчально-методичний посібник. Краматорськ : ДДМА, 2017. 115 с.  ІSBN 978-966-379-804-2 

 
30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Долинний Ю.О., Ширін І.К. Спортивно ориентированное физическое воспитание в высших учебных заведениях Украины. «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання»: зб. наук. праць / ред. Ю. О. Долинного. Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 43-50. 

2. Долинний Ю.О., Олійник О.М. Психологія і педагогіка фізичного виховання, спорту та формування здорового способу життя різних груп населення: збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» (з міжнародною участю). Слов’янськ: Вид-во Б. 

І. Маторіна, 2017.  С. 30-33. ISBN 978-966-2762-67-9. 

3. Долинний Ю.О., Ширін І.К. Впровадження спортивно-орієнтованого фізичного виховання у навчальний процес вищих навчальних закладів. «Педагогика и современные 

аспекты физического воспитания»: зб. наук. праць ІII Міжнар. наук.-практ. конф., (18–19 квітня 2017 р.) / ред. Ю. О. Долинного. Краматорськ : ДДМА, 2017. С. 200-207.  

4. Долинний Ю.О., Ширін І.К. Cпортивно-орієнтоване фізичне виховання студентської молоді. Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно 

розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами III міжн. науково-практичної oнлайн-конференції (23-24 березня 2017 р., Слов’янськ) / ред. В.М.Пристинський. 

Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2017. Т. 1. С. 543-548. 

5. Долинний Ю.О., Олійник О.М., Сорокін Ю.С. Вплив спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів на підвищення психофізичного стану студентської молоді. 

Basik Trends in Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole; ISBN 978-83-62683-79-6, 2016. P. 200, illus., tabs., biblls. P. 165-173.    

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 

2001 - 2018 - робота на посаді викладача, старшого викладача та доцента кафедри фізичного виховання та спорту ДДМА 

 
 

  



Власенко Катерина Володимирівна 
 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 
1. Vlasenko К. Computer oriented management of future engineers’ mathematics education. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. EUROPEJSKIE STUDIA 

HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. No 2. 2016. P. 89 – 100. 

2. Vlasenko K. , Hrudkina N. , Reutova I. , Chumak O. Development of calculation schemes for the combined extrusion to predict the shape formation of axisymmetric parts with a flange. 

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 3 (93). 2018.  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Власенко К., Сітак І., Волков С. В.  Комп’ютерно-орієнтоване теоретичне навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій.  Актуальні питання 

природничо-математичної освіти. 2017. № 7-8. С. 172 -179.  

2. Власенко К., Сітак І. Методика комп’ютерно-орієнтованого практичного навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій. Вісник Черкаського 

університету. 2017. № 11. С. 3 -12. 

3. Vlasenko К., Rotaneva N., Sitak І. The Design of the Components of A Computer-Oriented Methodical System of Teaching Differential Equations of Future Information Technology 

Specialists. International Journal of Engineering Research and Development.  December 2016. Vol. 12, Issue 12. P. 09-16. URL: http://www.ijerd.com/index.html 

4. Власенко К. В., Грудкіна Н.C., Новікова Н. В. Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики майбутніх інженерів. Міжнародний науковий журнал ScienceRise. 

№ 4/5 (21). 2016. URL: http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/4078. 

5. Власенко К., Грудкіна Н. Організація віддаленого лабораторного практикуму з дисципліни «Основи планування експерименту» для студентів інженерних спеціальностей.  

Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць.  СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. С. 108 – 113. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Vlasenko К., Sitak І. Computer-based Methods for Teaching Differential Equations to the IT Bachelor Students / Prospects of Mathematical Education: Monograph.In L. Kyba (A. Ed.). 

Budapest, 2018, Hungary: SCASPEE. 214 p. 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Нєдосекова Н.С. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2014 

Чумак О. О. кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 2015 

Борисенко М. Ю. кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 2017 

Сітак І. В. кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 2018 

 

30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

2014 - 2016 - брала участь у міжнародному проекті TEMPUS-project 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (Угода про грант TEMPUS 2013-544091 від EACEA). Було 

розроблено курси «Fundamentals of Pedagogy and Psychology of High School, the degree of novelty – upgrade», «Modern Learning Technologies in Education, the degree of 

novelty – upgrade» 

 

30.8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

1. Член редакційної колегії міжнародних наукових видань: «Innovative solutions in modern science», «Науковий огляд»; 

2. Член редакційної колегії збірнику наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1604 від 22.12.16 року.  

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijUldBanJuLWkyaHc/view
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijNjJfa1lYaXdmRzQ/view?usp=sharing
http://www.ijerd.com/index.html
http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/4078
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijUzFaUXAtMzhzUFU/view


(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

Завідувач кафедри вищої математики ДДМА 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад) 

1. Із 2013 р. не менше двох разів на рік як опонент за спеціальностями 13.00.02 теорія та методика навчання (математика); 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті»; 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”    

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

13.00.05 «Соціальна педагогіка» 

13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Власенко К. В., Чумак О.О. Практичні заняття з теорії ймовірностей, теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики: навчальний посібник.  

Донецьк : «Ноулідж», 2014. 176 с. (Гриф МОН, лист № 1/11-1300 від 13.08.2014) 

2. Власенко К.В., Сітак І.В. Комп’ютерно орієнтовані практичні заняття із диференціальних рівнянь : навчально-методичний посібник для майбутніх фахівців із 

інформаційних технологій. Харків : Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2016. 210 с. 

3. http://difur.in.ua/ - навчальний сайт для дистанційного навчання 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Власенко К. В., Сітак І. В. Методичні рекомендації до розробки навчально-методичного посібника. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (30 травня – 1 червня 2018 р., Вінниця). Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2018.  С. 25-28. 

2. Власенко К. В.  Комп’ютерно-орієнтований супровід навчання вищої математики майбутніх інженерів. Проблеми математичної освіти – 2017. Матеріали міжнародної 

науково-методичної конференції (26–28 жовтня 2017 р., Черкаси). Черкаси: ФОП Гордиенко, 2017. С. 32–33. 

3. Власенко К. В., Сітак І. В. Результати впровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з 

інформаційних технологій. Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та екологічній галузях. Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. з міжнародною участю (11-13 вересня 2017 р., Мелітополь). Мелітополь : ТОВ Колор Принт, 2017. С. 25–27. 

4. Власенко К. В., Чумак О. О., Сітак І. В. Управління самостійною навчально-професійною діяльністю бакалаврів з інформаційних технологій під час навчання 

диференціальних рівнянь. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі. Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (18-21 травня 2017 р., Одеса). Одеса: 

Видавничий дім Гельветика, 2017. С. 223 – 224. 

5. Власенко К. В., Сітак І. В. Експериментальна перевірка результативності впровадження методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ 

імені М. П. Драгоманова. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 травня 2017 р., Київ). К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 98 – 100. 

6. Власенко К., Сітак І. Дидактичне призначення комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання бакалаврів з інформаційних технологій. Сучасні проблеми і досягнення в 

галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., Запоріжжя). 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 303 – 305. 

7. Vlasenko K., Tarasov A. Organization of remote training of future engineers with online resources . International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching 

Engineering Nitra (11 – 15 September). 2016.  P. 164 – 169. 

8. Vlasenko K. Cognitive approach to teaching students solving practical tasks in mathematics. Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали ІV Міжнар. наук.-

практ. конф. (24 – 25 груд. 2015 р., Київ). Київ : НТУУ КПІ, 2016. C. 131 – 135. 

http://luguniv.edu.ua/?page_id=8187
https://yadi.sk/d/LsX3MLa0nZ9bM
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijeU8zZjBXNVRqMHc/view
http://difur.in.ua/
https://drive.google.com/open?id=0B0mGM6lS_wnKRTQ5cTVHaDh2OEVIZFVKNXJTVU42WVZqRFA4
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijTXY1MDN5RGpOaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijTXY1MDN5RGpOaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijaGRMQ3RNam9pUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByLPsEdTTtijaGRMQ3RNam9pUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByLPsEdTTtijZC1aZ05HMzVBRkE
https://drive.google.com/file/d/0B6FoYND6sJAXMFdHRmZXNUpzRTA/view?usp=sharing


9. Власенко К.В. Розробка засобів комп’ютерно-орієнтованого навчання теорії ймовірностей і випадкових процесів майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 

загальноосвітніх змін: виклики та можливості сьогодні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2015 р., Київ). Київ : Вид-во Євро. Ун-ту, 2015. С. 

17. 

10. Власенко К.В., Грудкіна Н.Г. Роль математичної компетентності у процесі навчання дисципліни «Надійність технічних систем» майбутніх інженерів. Проблеми та 

перспективи фахової підготовки вчителя математики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28-30 листопада 2015 р., Вінниця). Вінниця : Планер, 2015. 

С.18.  

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Педагогічний стаж – 30 років 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6FoYND6sJAXZ1Y1MUplQUREVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6FoYND6sJAXVXhTRnk5dm5zbFk/view?usp=sharing


Загребельний Сергій Леонідович 
 

30.2. Не менше п’яти наукових публікацій…. 

1. Загребельный С. Л., Загребельна О. О. Компьютерное тестирование знаний студентов, как один из инструментов повышения качества образования в техническомвузе. 

Вісник ЛНУ ім. Т. Г. Шевченко (Педагогічні науки).  Луганськ. 2014. №2 (285).  С. 37-46.  

2. Загребельний С. Л., Загребельна О. О.  Інноваційна діяльність класного керівника сучасної школи в напрямку здоров’язбережувальних технологій.  Зб. наук. праць 

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2014. № 4 (38). С. 202-212. 

3. Загребельний С. Л., Лях А. С. Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням Moodle і "Universys ws". Зб. наук. праць «Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології / ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2015. № 1 (45).  С. 409-415. 

4. Загребельний С. Л., Загребельна О. О., Костіков О. А.   Он-лайн тестування знань студентів – інноваційна форма дистанційної освіти.  Зб. наук. праць «Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології / ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2015. № 2 (46). С. 202-212. 

5. Загребельний С. Л., Костіков О. А., Довгаль А. М., Кузнецов А. А. Пути улучшения выбиваемости жидкостекольных смесей. Вісник НТУ «ХПІ».  Серія: механіко-

технологічні системи та комплекси . ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print). Харьків. НТУ «ХПІ». 2015. № 36. С.70-75.  

6.Загребельний С. Л., Загребельна О. О., Костіков О. А. Методы адаптивного тестирования знаний студентов. Зб. наук. праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології / ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2016.  № 3 (57). С. 376-384. 

7. Загребельний С. Л., Загребельна О. О., Брус М. В. Применение технологий дистанционного образования на кафедре информатики и инженерной графики.  Вестник ДГМА. 

Краматорск :  ДГМА. 2016. №1 (19Е). С. 149-157. 

8. Загребельний С. Л., Костіков О. А. Викoристання мeрeжних тeхнoлoгій відкритих систeм у навчанні за дoпoмoгoю прoграмних засoбів з тeстування «Айрeн» та «Moodle». 

Зб. наук. праць «Гуманізація навчально-виховного процесу / ред. проф. В.І. Сипченка.  Харків : ТОВ «Видавництво НТМТ». 2018. С. 152–161. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Загребельный С. Л., Белевцов Л. В. Основы системного анализа : пособие для студентов специальности «Системы и методы принятия решений». Краматорск : ДГМА, 2014. 

156 с. ISBN 978-966-379-666-6.  

2. Загребельний С. Л., Черномаз В. М., Костіков О. А. Чисельні методи мовою програмування С++ у середовищі Microsoft Visual Studio 2010. Краматорськ : ДДМА, 2014. 152 с. 

ISBN  978-966-379-684-0.  

3. Загребельний С. Л., Мельников А. Ю. Введение в операционные системы: теория и практика.  Краматорск : ДГМА, 2016. 286 с. ISBN 978-966-379-747-2 

4.Загребельний С. Л.,  Красовський С. C., Хорошайло В. В., Кабацький О. В. Нарисна геометрія та  інженерна графіка. Краматорськ : ДДМА, 2016. 122 с.  ІSBN 978-966-379-

769-4. 

5. Загребельний С. Л., Малигіна С. В., Брус М. В. Математичні розрахунки інженерних задач за допомогою програми Smath Studio. Краматорськ : ДДМА,  2017.  

108 с.  ISBN 978-966-379-856-1. 

6. Загребельний С. Л., Малигіна С. В., Брус М. В.  Застосування Microsoft Excel 2010 для вирішення інженерних задач. Краматорськ: ДДМА, 2017. 164 с.  

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Відповідальний виконавець наукової теми ДК-07-2016 «Впровадження засобів дистанційної освіти для навчання та визначення рівня знань студентів за допомогою Web-

технологій» 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

Завідувач кафедрою: «Інформатика і інженерна графіка» 

 

 

 



30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 

1) Довгаль А. М., Костіков О. А., Кузнєцов А. А., Загребельний С. Л. Пат. 93959 Україна, МПК В22С 3/00. Протипригарне покриття для ливарних форм та стрижнів. № 

u201404323 ; заявл. 22.04.14; опубл. 27.10.14, Бюл. № 20 (2014).  2 с.  

2) Довгаль А. М., Костіков О. А., Кузнєцов А. А., Загребельний С. Л. Пат.111269 Україна, МПК В23К 35/362. Флюс для зварювання міді.  № u201603528 ; заявл. 04.04.16 ; 

опубл. 10.11.16,  Бюл. № 21 (2016).  3 с. 

 

30.13.  Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Загребельный С. Л., Белевцов Л. В. Основы системного анализа : пособие для студентов специальности «Системы и методы принятия решений». Краматорск : ДГМА, 2014. 

156 с. ISBN 978-966-379-666-6.  

2.Загребельний С. Л., Черномаз В. М., Костіков О. А. Чисельні методи мовою програмування С++ у середовищі Microsoft Visual Studio 2010. Краматорськ : ДДМА, 2014. 152 с.  

ISBN  978-966-379-684-0.  

3. Загребельний С. Л., Мельников А. Ю. Введение в операционные системы: теория и практика.  Краматорск : ДГМА, 2016. 286 с. ISBN 978-966-379-747-2 

4. Загребельний С. Л.,  Красовський С. C., Хорошайло В. В., Кабацький О. В. Нарисна геометрія та  інженерна графіка. Краматорськ : ДДМА, 2016. 122 с. ІSBN 978-966-379-

769-4. 

5. Загребельний С. Л., Малигіна С. В., Брус М. В. Математичні розрахунки інженерних задач за допомогою програми Smath Studio. Краматорськ : ДДМА, 2017.  

108 с. ISBN 978-966-379-856-1. 

6.Загребельний С. Л., Малигіна С. В., Брус М. В.  Застосування Microsoft Excel 2010 для вирішення інженерних задач. Краматорськ: ДДМА, 2017. 164 с.  

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Педагогічний стаж роботи зі спеціальності з 1998 року 

 

  



Санталова Ганна Олександрівна 

 
      30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 
1. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Santalova A.A. Reaction of N-Arylsulfonyl-2(3)arylsulfonyliminosubstituted  of 1,4-benzoguinone Imines with Sodium Arenesulfinates. RJOC. 

2014. Vol.50. № 2. P. 200-204. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014020109 

2. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Pirozhenko V.V., Ledeneva O.P., Santalova A.A. Reaction of N-Acetyl- and N-[1-(Arylsulfonylimino)ethyl] methyl]-1,4-benzoguinone Imines 

with Sodium Arenesulfinates. RJOC. 2014. Vol.50. № 9. P. 1283-1291. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014090097 

3. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Santalova A.A., D`yakonenko V.V.,  Palamarchyk G.V., Shishkin O.V. Reaction of N-1,4-Benzoguinone Imines with Sodium Arenesulfinates. 

RJOC, 2014. Vol.50. № 12. P. 1757-1762. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014120070 

4. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Santalova A.A., Palamarchyk G.V., D`yakonenko V.V., Shishkin O.V. Reaction of N,N`-Disubstituted 1,4-Benzoguinone Diimines with Sodium 

Arenesulfinates. RJOC. 2015. Vol.51. № 1. P. 42-50. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428015010078 

5. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Santalova A.A., Lysenko E.N., Burmistrov K.S. Reaction of N-Chloro-1,4-benzoquinone Imines with Thiols. RJOC. 2016. Vol.52. № 9. P. 1287-

1296. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428016090062 

6. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Santalova A.A., Palamarchyk G.V., Shishkina S.V. Reaction of Some N-Substituted 1,4-Benzoquinone Imines with Sodium Azide. RJOC. 2016. 

Vol.52. № 10. P. 1408-1412. URL: http://dx.doi.org/10.1134/S1070428016100067 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Дементій Л.В., Юсіна Г.Л., Санталова Г.О. Безпека життєдіяльності й охорона праці. Частина 1. Розрахунки. Краматорськ: ДДМА, 2011. 296 с.  

2. Дементій Л.В.,Юсіна Г.Л., Санталова Г.О. Безпека життєдіяльності й охорона праці. Частина 2. Лабораторний практикум. Краматорськ: ДДМА, 2012. 172 с.  

 

30.9. 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 олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України” 

Участь у журі обласних олімпіад з хімії 

Накази обласного департаменту освіти та науки: 

 Наказ №565 від 26.12.2017 Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році; 

 Наказ №510 від 26.12.2016 р. Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році; 

 Наказ №375 від 30.12.2015  Про проведення ІIІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році 

Член журі I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів «Малої академії наук України у 2017-2018 навчальному році», секція «Хімія». 

Місце проведення: м. Краматорськ: ДДМА 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 
1. Санталова Г.О.  Організація самостійної роботи студентів з дисципліни  «Безпека життєдіяльності». Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей денної та 

заочної форми навчання. Краматорськ : ДДМА. 2014. 48 с. 
2. Санталова Г.О., Організація самостійної роботи студентів з дисципліни  «Охорона праці». Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. 

Краматорськ : ДДМА. 2016. 68 с. 
3. Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова Охорона праці: правові та організаційні питання. Краматорськ : ДДМА. 2018. 134 с. 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
Досвід практичної роботи за спеціальністю – 7 років 10 місяців: 
03.2000–11.2004 - хімік-технолог НДС СДТЛ «Стома-технологія» (пр. № 8 від 10.03.2000)  
01.01.05–31.10.16:– Науковий співробітник науково-дослідницького сектору Кафедри Хімії та охорони праці Донбаської державної машинобудівної академії за сумісництвом, 

м. Краматорськ Донецької обл.  – стаж 3 роки 1 місяців. 

http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014020109
http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014090097
http://dx.doi.org/10.1134/S1070428014120070
http://dx.doi.org/10.1134/S1070428015010078
http://dx.doi.org/10.1134/S1070428016090062
http://dx.doi.org/10.1134/S1070428016100067


Гетьманенко Юлія Олександрівна 

 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. March 12. Р. 

240-242 (Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor). 

2. Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів впливу на масштаби зовнішньої трудової міграції України. Virtus: Scientific journal. 2018. April 23. Р. 131-134 (Scientific Indexing Services 

(USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor). 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Гетьманенко Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. Том 2 (210). С. 202-205. 

2. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Геоекономічні аспекти забезпечення світового інноваційного розвитку. Вісник Донецького національного університету. Вінниця. 

2014. №2. С. 142-148. 

3. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки. Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Маріуполь. 2014. Вип. 28. С. 156-163. 

4. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної 

економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава. 2014. № 1. С. 85-92. 

5. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки. Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. Донецк. 2014. С. 140-144. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії  

1. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Гайдаш О.С. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобальних зрушень: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 240 

с. 

2. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Оливко О.А., Тахтарова К.А., Гайдаш О.С., Кушнаренко О.П. Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: 

теоретико-методологічний аспект: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 288 с. 

3. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Давидюк Л.П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізацій ний аспект: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД",                        

2016. 240 с. 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової  установи)/ 

філії/кафедри. 

Організаційна робота на посаді заступника декана по виховній роботі факультету економіки і менеджменту. 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

Рішення спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03, офіційний опонент по дисертації Давидюк Л.П. на тему «Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, захист – 28 листопада 

2015 р. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

2016/2017 н.р., 2 місце – Пічугіна О.С. (гр. Ф 13-1). 

2017/2018 н.р., 1 місце – Гарнага Т.С. (гр. Ф1-маг). 

 

 

 



30.15.  Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. Становлення глобальної економіки як визначального міжнародного аспекту економічного розвитку. Релігія, релігійність, філософія і 

гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний і інтернаціональний аспекти. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (29-30 грудня 

2014 р., Рубіжне-Харків-Київ-Житомир-Баку-Ніш-Зелена Гура). Рубіжне: СНУ ім. В.Даля, 2014р. С. 282-284. 

2. Гетьманенко Ю.О. Теоретичні основи закономірностей формування і розвитку ринку праці. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців і студентів (3-25 листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: 

ДонДУУ, 2016. С. 187-190. 

3. Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С. Особливості іноземних інвестицій у сучасних умовах в Україні. Економіка і управління в умовах глобалізації. Матеріали VІ міжнародної 

науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. С. 256-258. 

4. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О. Міграційні трансформації на світовому ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень. Соціальна робота і проблеми міграційних процесів 

у глобалізованому світі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р., Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 282 с. 

5. Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки. Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Матеріали XX міжнародного науково-практичного семінару (31 січня-2 лютого 2014 р., Донецьк – Святогірськ). 

Донецьк: ДонНУ, 2014. С. 140-144. 

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування співробітників Обласного управління ПФУ України в Донецькій області на протязі 2016-2018 рр. 

Наукове консультування підприємств малого та середнього бізнесу – членів Донецької торгово-промислової палати на протязі 2017-2018 рр. 

 

  



Кірієнко 

 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України   
1. Кірієнко В. О. Історичний аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства або до замаху на самогубство. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 5 (255). С. 198–200.  

2. Кірієнко В. О. Причини та умови, що сприяють доведенню до самогубства або до замаху на самогубство. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2017. № 2 (16). С. 193–

199.  

3. Кірієнко В. О. Щодо характеристики особи злочинця доведення до самогубства або до замаху на самогубство. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 1. 

С. 87–92.  

4. Кириенко В. А. Характеристика количественных и качественных показателей доведения до самоубийства или к покушению на самоубийство. Право и Политика. 2016. № 3. 

С. 55–58. 

5. Кірієнко В. О. Особа жертви доведення до самогубства або замаху на самогубство. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2016. № 2. С. 

105–110.  

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  
1. Кірієнко В. О., Поляріна Є. С. Правове забезпечення публічного управління: стислий конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2019. 92 с.  

2. Кірієнко В. О., Поляріна Є. С. Правове забезпечення публічного управління: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачами вищої освіти за освітньою 

програмою «Державна служба» Краматорськ, ДДМА, 2020. 48 с.  

3. Акімова О. В., Рагуліна Н. В., Кірієнко В. О. Антикорупційна політика: стислий конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2019. 196 с.  

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  
Суддя, голова Донецького окружного адміністративного суду (2008-2018 рр.) 30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Заступник міського голови м. Покровська Донецької області (2018-2020 рр.). 

 

  



Шевченко Олена Олександрівна 
 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O. Diagnostics of systemic risk impact on the enterprise capacity for financial risk neutralization: the case of Ukrainian 

metallurgical enterprises. Oeconomia Copernicana. 2019. Vol. 10, Issue 3. PP. 471-491. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science). Print version ISSN 2083-

1277, e-version ISSN 2353-1827, DOI: 10.24136  h-index 12 Web of Science, http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608 

2. Kolupaieva I. Shevchenko O. Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education, March 

20-22, 2019, Prague Czech Republic. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science)  

3. Kolupaieva I., Shevchenko О., Mytsenko I., Borysova А. Analysis of migration processes and assessment of their impact on the development of international money transfers 

of Ukraine. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 

2019, https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=24&amp;SID=F6NX9paJoTBH3d1ughZ&amp;page=1&amp;doc=2 

 

30.2. Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Шевченко О. О. Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки» (Index Copernicus). 2016. Вип. 17. С. 14-17.  

2. Шевченко О. О. Імперативи розвитку господарських систем сучасного світу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. (Index Copernicus). 2015. № 4 (11). С. 102-

107. 

3. Шевченко О. О. Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.). Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 

(Research Bible, РІНЦ). 2015. № 2 . С. 12-19.  

4. Шевченко О. О. Категорія «господарська система»: теоретико-дефінітивна експозиція в економічній думці. Вісник Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. Економіка (Research Bible, РІНЦ). 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 8-12.  

5. Шевченко О. О. Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації. Економічний вісник Донбасу (Research Bible, РІНЦ). 2016. - № 3 (45). – С. 94-98.  

6. Шевченко О. О. Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем. Бізнес-Інформ (Ulrichsweb ™, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, 

Directory of Open Access Journals, Cite Factor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, Get Info, Bielefeld Academic Search Engine, Info 

Base Index, Open Aireі Open AIREplus, WorldCat, Serials Union Catalogue, COPAC, Socionet, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bib). 2016. № 4. С. 14-20.  

7. Шевченко О. О. Цивілізаційна парадигма дослідження ґенези господарської системи. Глобальні та національні проблеми економіки (Index Copernicus). 2017. Вип. 15. URL: 

http://global-national.in.ua/archive/15-2017/4.pdf  

8. Шевченко О. О. Національна господарська система: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: «Економіка і менеджмент» (Index Copernicus). 2017. № 27. С.  17-19.  

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1.  Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 288 с.  

2. Шевченко О. О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2017. 304 с.  

3. Шевченко О.О. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління: монографія. Київ:«Центр учбової 

літератури», 2017. 272 с.  
4. Shevchenko E. A. Transformational conversion of the economic system in the context of globalization changes: evolution and management // Socio-economic problems of management: 

Collective monograph. Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. 324 p.  
5. Shevchenko E. A. Specificity of the modern paradigm of theoretical studies of the economic system in the context of globalization // Problems of social and economic development of 

business: collective monograph. Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. 408 p. (особисто автору належить 0,8 др. арк. - gl. 2.9. P. 199-204.) 

6. Шевченко О.О. Міжнародна економіка. Краматорськ: ДДМА. 2012. 376 с.  

 

 

http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608
http://global-national.in.ua/archive/15-2017/4.pdf


30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Керівник НДР ДК-09-2019 «Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах постконфліктного відновлення» (ДР №0119U103842) 

Відповідальний виконавець НДР ДК 03-2017 «Управління бізнесом в умовах транзитивної економіки України» (0117U007403) 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ 

філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ 

лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

Секретар вченої ради факультету економіки та менеджменту (2014 -2019рр.), заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДДМА (з 2017 р.) 

 

30.11. Участь у атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради  

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством (наказ МОНУ № 1301 від 15.10.2019) 

 

30.15. Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Shevchenko O. O. Modern economic thought on economic system. Modernization of socio-economic system: the new economic conditions: International Scientific Conference, 

Conference Proceedings, September 28
th

, 2016, Kielce, Poland: Baltija Publishing, 216 p. p. 4-6.  

2. Шевченко О. О. Неоліберальний напрям економічних досліджень про розвиток господарства: специфіка теоретичного і методологічного аналізу. Сучасні наукові підходи до 

вдосконалення політики економічного зростання: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 5-6 травня 2017 року. Ужгород: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. С. 14-17. 

3. Шевченко О. О. Проблеми розвитку економічної системи у працях К.Маркса та представників неокласичного напряму економічної думки. Економічна спадщина К.Маркса: 

погляд через призму століть: зб. матеріалів доп. учасн. Всеукраїнського Круглого столу, Київ, 25 квітня 2018 року. Київ: КНЕУ, 2018. С. 103-104. URL: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/212121ZbD196rnik28A529-verstka_Marks__2018.pdf  
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30.3.Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
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30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 
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30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 
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30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 
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30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 
1. Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva, Tetiana Mirzodaieva, Nadiia Ragulina. Complex Modernization of Public Infrastructure and Hospitality as a Factor in the Sustainable 

Development of the City in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9,1. P. 183-204. Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p183  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Рагуліна Н. В. Концептуалізація підходів до розбудови інвестиційного механізму пост-конфліктного відновлення економіки України. Причорноморські економічні студії. 2018. №25. 

С. 210-214. 

2. Рагуліна Н. В. Інвестиційний клімат та методи покращення інвестиційного потенціалу на пост-конфліктних територіях України. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6005. 

3. Рагуліна Н. В. Інвестиційні гранти як інструмент стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2015. № 3. С. 238-

243.  

4. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій розвитку інвестиційних процесів в економіці україни у пост-конфліктний період. Ефективна економіка. 2018. №2. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812 

5. Рагуліна Н. В. Інституційні чинники соціально-економічного розвитку пост-конфліктних територій України. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХІХ. Вип. 308. С. 187-192. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко О. О. Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на 

засадах фіскальної децентралізації : монографія. Краматорськ : ДДМА. 2017. 300 с. 

2. Рекова Н.Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є., Рагуліна Н.В., Коніщева Н.Й. Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних територіях, монографія. Краматорськ : ДДМА. 2019. 221 с. 
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3. Бурцева О.Є. Державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні. Науковий журнал «Менеджер» [вісник ДонДУУ]. 2016. №3(53). С. 186-191. 

4. Бурцева О.Є., Марина А.С. Фінансові аспекти функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття. Зб. наук.праць ДонДУУ «Проблеми та перспективи 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. 2017. Т. ХVІІI, вип. 303. С. 60-71  

5. Бурцева О.Є., Власов О.О. Порівняльний аналіз податкових систем країн ЄС. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011 

6. Бурцева О.Є. Особливості формування соціально-орієнтованої економіки України як стратегічного вектору розвитку держави. Науковий журнал «Менеджер. Вісник 

Донецького державного . 2018. 4(81). С. 129-135. 
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Бурцева О.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Товарно-інноваційна політика підприємства». Краматорськ: ДДМА, 2019.   225 с. 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Бурцева О.Є. Проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових 

праць. Краматорськ : ДДМА, 2017. № 1 (40). C. 89-95. 

2. Бурцева О.Є. Методи підвищення ефективності бюджетного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017 р. Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. C. 220-223. 

3.Katranzhy L., Burtseva O. The ways to increase the investment activity of commercial banks. International scientific conference «ANTI-CRISIS MANAGEMENT: STATE, REGION, 

ENTERPRISE», Le Mans University Faculty of Law, Economics and Management (17.11.2017 , Le Mans, France).  Р.99-102. 

4. Бурцева О.Є., Катранжи Л. Л. Вплив децентралізації на формування фінансового потенціалу територій. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», м. Кременчук, 6-7 грудня 2017 року. C.41-42. 

 

  

http://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/936-chistiukhina-yu-a-burtseva-o-e-pypko-s-o-quantitative-evaluation-and-directions-of-increasing-the-effectiveness-of-fiscal-decentralization-in-ukraine.html
http://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/936-chistiukhina-yu-a-burtseva-o-e-pypko-s-o-quantitative-evaluation-and-directions-of-increasing-the-effectiveness-of-fiscal-decentralization-in-ukraine.html


Латишева Олена Володимирівна 
 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Латишева О.В., Рачок А.І. Використання інструментарію проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для управління проектами на підприємствах . Науковий 

журнал "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). № 3, 2019. С 185-191 (фахове видання, Index Сopernicus) 

2. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Мілявський М.Ю.  Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку 

вітчизняних підприємств . Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», вип. №7.  С.15-20(фахове видання, Index Сopernicus) 

3. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Голубова І.В.,Хаджийський  Є. А. Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та 

перепроектування бізнес-процесів. Вісник економічної науки України : науковий журнал .  2019,  № 2 (37). С.67-72 (фахове видання) 

4. Латишева О.В., Підгора Є.О. Витрати підприємств: суть,  сучасні підходи до їх оцінки та управління. Вісник економічної науки України: науковий журнал. 2018. Вип.  № 

2(35). С.113-120 (фахове видання) 

5. Латишева О.В., Карлаш Ю.Д. Сутність та особливості впровадження моделей бізнес-процесів в системі управління на підприємствах в Україні. Інфраструктура ринку: 

електронний науково-практичний журнал з економічних наук. 2019. Вип. № 29. С.211-219 (фахове видання, Index Сopernicus) 

6. Латишева О.В., Антонова В.І. Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління . Економічний вісник Донбасу: науковий журнал, 2019. Випуск 

№  1 (55).  С.109-118 (фахове видання, Index Сopernicus) 

7. Латишева О.В., Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних 

підприємств.  Вісник економічної науки України: науковий журнал .  2019.  № 1 (36).  С.60-67  (фахове видання) 

8. Латишева О.В., Кузнецова О. В. Специфіка оптимізації бізнес-процесів надання послуг в умовах вітчизняних підприємств газопостачання. Управління економікою: теорія 

та практика. Сьомі Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018.  С.84-96 (фахове видання) 

9. Латишева О.В., Титаренко О.Д. Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства . Вісник 

економічної науки України.  2017.  № 2 (33).  С. 77–82. (фахове видання) 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Латишева О.В., Ровенська В.В., Підгора Є.О. Управління витратами та ціноутворення: теорія та практика (Частина 1. Теоретичні основи і методичний інструментарій 

системи управління витратами підприємств): навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 249 с. 

2. Латишева О.В., Ровенська В. В., Підгора Є.О. Управління витратами та ціноутворення: теорія та практика (Частина 2. Стратегічне управління витратами та ціноутворення на 

підприємстві): навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 232 с. 

3. Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Коваленко О.О. Проектний аналіз: Навчальний посібник для студентів ВУЗів. Краматорськ: ДГМА, Гриф МОН, 2016. Київ, ЦУЛ. 228 с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

2015 Відповідальний виконавець наукової теми  «Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-2020 рр.,  ДР № 

0118U006895) 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1.  Латишева О.В., Смирнова І.І., Ростовський О.Р. Управління  бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства. Науковий журнал «Економічні студії». 2019. Вип. №2 

(24), Львів: Львівська економічна фундація, С.119-125. (РІНЦ, Index Copernicus, не  фаховий) 

2. Латишева О.В., Чемерис Є.Т. Використання бізнес-моделювання для оцінки проектів екологічно спрямованої модернізації основних фондів. Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 2019. Ч.1. С. 242-243 

3. Латишева О.В., Голубова І.В. Можливості оптимізації діяльності виробничого підрозділу на основі функціонального моделювання та удосконалення бізнес-

процесів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 2019. Ч.1. С.165-167. 

URL: https://issuu.com/kn.knukim/docs/_________________2019__.1 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50528
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49327
https://issuu.com/kn.knukim/docs/_________________2019__.1


4. Латишева О.В., Ростовський О.Р. Інструментарій  управління та удосконалення бізнес - процесів реалізації сільськогосподарських запчастин в умовах вітчизняного 

торговельного підприємства. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 2018 р. С.207-215 

5. Карлаш Ю.Д., Латишева О.В. Бізнес - процеси: сутність, можливості впровадження та перспективи використання для моделювання діяльності підприємств. Сталий 

розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2018 р. С.200-207 

 

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 
Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 11 років (з грудня 1992 по вересень 2004 працювала економістом, бухгалтером, головним бухгалтером на підприємствах 

різних форм господарювання та власності)  

 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ТОВ Корум-«ДМЗ» з 01.10.2015 з питань екологічного управління  на протязі 2015-2019 рр. (довідка додається) 

 

  



Касьянюк Сергій Володимирович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Латишева О.В., Касьянюк С.В., М.Ю. Мілявський. Дослідження стану екологічної безпеки та рівня екологічної сталості регіонів України. Економіка і Фінанси. 

Дніпропетровськ, 2018. № 6.  С. 50-61. 

2. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Касьянюк О.С Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України. Економічний вісник 

Донбасу. 2018. № 2 (52), с.254, С. 72-78. 

3. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Мілявський М.Ю.  Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого 

розвитку вітчизняних підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2018.  №6/2. С. 15-20. 

4. Касьянюк С. В., Мішура В. Б. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53), С. 100-105. 

5. Kasianiuk S., Mishura V. Effective implementation of financial decentralization at the local level. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53), С. 88-93. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В., Мішура В.Б. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2018. 230 с. 

2. Добикіна О.К., Касьянюк С.В., Мельник Г.В. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення. Краматорськ : ДДМА, 2016. 127 с.  

3. Макогон Ю. В., Рыжиков В.С., Касьянюк С.В., та ін. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с. 

(Гриф МОН України Лист № 14/18.2-2180 від 07.10.2004) 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 
1. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання 

техніко-економічного обґрунтування і оцінки  економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с. 
 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 
1. Шимко О.В., Коваленко О.О. , Касьянюк С.В. Перспективи розвитку українського ринку лізингу. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aktuální vědecké 

vymoženosti– 2016».  Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. S. 78-81. 

2. Касьянюк С.В., Недашковская Я.А. Методичні основи для оцінки трудового потенціалу персоналу. Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Краматорськ:  ДДМА, 2015. С. 107-110. 

3. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С. Фінансові ризики – сучасний показник фінансового стану підприємств. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації». Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2017. С. 152-154. 

4. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С.  Финансовые риски, как одна из характеристик предприятия авиастроения. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». 2017. С. 24 – 25. 

5. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С. Доцільність використання кредитів у фінансовому аналізі підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінанси: теорія і практика». 2017.C.  4. 

6. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С. Риски в системе показателей финансового состояния предприятия. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах». Херсон: Херсонський державний університет, 2017. С. 253-256. 

7. Баранов Р.Р., Касьянюк С.В. Особливості визначення потенціалу автотранспортного підприємства. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та 

практичної реалізації: праці всеукраїнської наук. – практ. конф. (Краматорськ, 12 грудня 2018).  Краматорськ, 2018. С. 171 – 174с.   

8. Касьянюк С.В., Хаджийський Є.А., Касьянюк О.С. Дослідження експортного потенціалу металургійної промисловості України. Сталий розвиток в Україні: проблеми 

інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. Краматорськ: ДДМА. 2018 р. С. 38 – 46с. 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

2015-2019рр. - наукове консультування ТОВ «КОРУМ Дружківський машинобудівний завод» (довідка додається) 



Акімова Олена Володимирівна 

 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection 

1. Akimova O. V. Features And Shortcomings Of World System Of Counteraction To Money Laundering And Financing Of Terrorism / N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Науковий 

вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197[Міжнародна наукометрична база: Web of Science, Index Copernicus] 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=

nvp_2017_1%282%29__32 

 

30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України  
1.Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197[Міжнародна наукометрична база: Web of Science, 

Index Copernicus]  

http://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/682-rekova-n-yu-akimova-o-v-features-and-shortcomings-of-world-system-of-counteraction-to-money-laundering-and-financing-of-

terrorism.html  

2.Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2017. 

– № 1. – С. 12-18 http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2017/1_2017/3.pdf  

3.Акімова О. Напрями удосконалення інституційного забезпечення системи фінансового моніторингу в Україні : аспект зовнішнього контролю / О. Акімова // 

Інституціональний вектор економічного розвитку // Institutional vector of economic development : зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». – Мелітополь : МІДМУ «КПУ». – 2016. – Вип. 9 

(2). – С. 65-72 

4. Akimova O. V. The use of typological research in the system of internal financial monitoring / O. V Akimova // Економічний вісник Донбасу. – Інститут економіки промисловості 

НАН України: Київ. – 2015. – № 4(42). – С. 93-99. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109324/15-%D0%90%D0%BA%D1%96m%D0%BEv%D0%B0.pdf?sequence=1  

5. Акімова О. Порівняльний аналіз принципів і пріоритетів внутрішнього аудиту в зарубіжних країнах / О. Акімова, О. Пилипенко // Вісник Донецького університету 

економіки та права. – Артемівськ : ДУЕП. – 2015. – №2. – С. 109-114 

30.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Акімова О.В. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю : теорія, методологія, практика : [монографія] / О. В. Акімова. – Краматорськ : ДДМА, 

2017. – 310 с. 

 

30.4 Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Науковий керівник 

1. Каменська О.А., спеціальність 08.00.04,, к.е.н.,   

2. Мельник С.В., спеціальність 08.00.08, к.е.н.,  ДК № 043838 від 11 жовтня 2017 року,   

3. Кислюк А.П., спеціальність 08.00.08,  к.е.н.,  ДК 046245 від 20 березня 2018 року 

 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ 

філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ 

лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

Завідувач кафедри "Облік, оподаткування та економічна безпека" ДДМА 

 

30.11 Участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих 

вчених рад) 
Офіційний  опонент 

1. Авдєєва О.М., к.е.н.,  спеціальність 08.00.03, ДК 045041 від 12 грудня 2017 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvp_2017_1%282%29__32
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvp_2017_1%282%29__32
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvp_2017_1%282%29__32
http://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/682-rekova-n-yu-akimova-o-v-features-and-shortcomings-of-world-system-of-counteraction-to-money-laundering-and-financing-of-terrorism.html
http://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/682-rekova-n-yu-akimova-o-v-features-and-shortcomings-of-world-system-of-counteraction-to-money-laundering-and-financing-of-terrorism.html
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2017/1_2017/3.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109324/15-%D0%90%D0%BA%D1%96m%D0%BEv%D0%B0.pdf?sequence=1


 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1.Бухгалтерський облік в галузях економіки : посібник / Г. В. Веріга, О. В. Акімова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 380 с. ISBN 978-966-379-737-32.  

2 Фінансовий облік-2: навчально-методичний посібник / Г.В. Веріга, О.В. Акімова, Т.О. Гонтаренко –Краматорськ: ДДМА, 2016. – 255 с.(ISBN  978 -966-379-769-5) 

3 Фінансовий облік 1: навчально-методичний посібник / Г.В. Веріга, О.В. Акімова, Т.О. Гонтаренко – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 275 с.( ISBN 978-966-379-865-3) 

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1.Акімова О. В. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірникнаукових праць міжнародної науково-методичноїконференції, 14–15 листопада 2018 року, м. 

Краматорськ / під заг.ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського. – Краматорськ :ДДМА, 2018. – 288 с.ISBN 978-966-379-861-5. напрями співробітництва ддма з 

підприємствами з метою використання перспективних розробокпідприємств у навчальному процесі 

2.Акімова О. В. Структура та напрями удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Польсько-Українське співробітництво у 

розв'язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід: матер. III Sympozjum naukowe «Ukraina-Polska - Współpraca synergetyczna» (9-10 лютого 2017 р., м. 

Слов’янськ). – Слов’янськ, 2017. – С. 18-20  

3.Акімова О. В. Проблеми формалізації критеріїв внутрішнього фінансового моніторингу / О. В. Акімова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія 

методологія, організація.: тези доп. учасник. XIV Всеукр. наук.конф. (25 березня 2016 р., м. Київ ) – Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 104-107. 

4.Акімова О. В. До питання моніторингу формування податкових зобов'язань податковими органами / О. В. Акімова // Innovative Educational Technologies: European 

Experience and Its Application in Economics and Management Training (16-19 August 2016) – Poland: WSB-NLU, 2016. – С. 5-9. 

5.Akimova O. V. Prospects for Development of the Financial Monitoring System in Ukraine // N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific 

International Conference «QUAERE 2016»: tez. сonf. – The Czech Republic: Hradec Králové, 2016. – Р. 302-311 

 

  



Сімаков Костянтин Іванович 

30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України  

1.  Сімаков К.І. Підвищення управлінської ефективності  керівника лінійного рівня в системі управління підприємством / І.І. Смирнова, К.І. Сімаков // Часопис економічних 

реформ: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 1(21). – С. 72-79.  

www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64 

2. Сімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Економічний вісник Донбасу. – 2018.– № 

3(53). http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143517 

3. Сімаков К.І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Вісник економічної науки України. – 2018.– № 2(35). 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570  

4. Сімаков К.І. Розвиток людського капіталу в Україні: глобальні впливи та тенденції / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Економічний вісник Донбасу. – 2018.– № 4(54). 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150150  

Smirnova І., Simakov K. The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies. Economic Herald of the Donbas. 2018. № 4 (54). Р. 51-56. 

5. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві. Вісник економічної науки України. 2018. №2 (35). С.154-157. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570  

6. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації. Економічний вісник Донбасу, 2019. № 1(55). С.151-156. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151392  

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Смирнова І.І., Сімаков К.І. Соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку: монографія / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 212 с 

 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Управлінський облік: навчальний посібник / К. І. Сімаков, Н. В. Чередниченко. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 132 с. 

2. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів спеціальності 7.050.106 «Облік та аудит») / Укл.: 

Симаков К.І., Чередниченко Н.В ..- . – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 84 с.  

3. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік в банках» (для студентів спеціальності 7.050.106 «Облік та аудит») / Укл.: Симаков 

К.І., Нікіта А.Ю. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 92 с. 

4. Управлінський облік [Електроний ресурс]/сост. Сімаков К.І.– Краматорськ: ДДМА, 2017. – Режим доступу: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=154  

5. Облік в банках [Електроний ресурс]/сост. Сімаков К.І.– Краматорськ: ДДМА, 2017. – Режим доступу: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=155  

6. Бухгалтерський облік [Електроний ресурс]/сост. Сімаков К.І., Ісаншина Г.Ю. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – Режим доступу: 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=48  

7. Історія бухгалтерського обліку [Електроний ресурс]/сост. Сімаков К.І.– Краматорськ: ДДМА, 2017. – Режим доступу: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=156  

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1 Симаков К.И. Стратегия управления развитием персонала на промышленном предприятии- в зарубежных изданиях. Международная заочная онлайн-конференция «Научный 

диалог: экономика и управление». 12.04.2014. URL:  http://interactive-plus.ru/e-articles/conf-1/conf-1-2158.pdf  

2. Сімаков К.І. Корпоративна соціальна відповідальність як умова успішного функціонування підприємства І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // «Соціальна відповідальність, сучасні 

виклики»: матеріали міжнародної практичної конференції. Краматорськ: ДДМА, 2016.– с 145-146. 

3. Сімаков К.І. Роль депозитів у формуванні ефективної політики комерційного банку / К.І. Сімаков, Д.Д. Кучма //   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – с138–139. 

4. Сімаков К.І. Проблеми організації обліку грошових коштів на підприємстві / К.І. Сімаков, М.С. Алхімова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150150
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151392
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=154
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=155
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=48
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=156
http://interactive-plus.ru/e-articles/conf-1/conf-1-2158.pdf


5. Сімаков К.І.  Особливості формування собівартості послуг на підприємстві / К.І. Сімаков, К.С. Арбатська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  

6. Сімаков К.І. Теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю витрат на виробництво продукції у фермерському господарстві / К.І. Сімаков, П.В.  Беспечний // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  

7. Сімаков К.І.  Дослідження обліку та контролю витрат операційної діяльності ТОВ «ЦЕТІ» / К.І. Сімаков, А.В. Василець  // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  

8. Сімаков К.І. Сучасні методи обліку та контролю реалізації кондитерської продукції на прикладі ТОВ «Арсенал-ПАК» / К.І. Сімаков, О.О. Герасимова  // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  

 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Головний бухгалтер КП «Сімаліт» за сумісництвом – 10 років 

 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування підприємства ТОВ «Центр європейських технологій та інновацій»  

 

  



Фоміченко Інна Петрівна 

 
30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Фоміченко І.П. Проблеми управління конкурентоспроможністю приватних підприємств в Україні / І.П. Фоміченко, С.О. Баркова// Стратегія і механізми регулювання 

промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб.наук.праць: у 3т. – Т. 2/ НАН України, Ін-т економіки пром.-сті. 

Донецьк, 2013. – С. 187-191. 

2. Фомиченко И.П. Концептуальные ос-новы регионального маркетинга /И.П. Фомиченко, Я.К. Пичаджи// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук.  

праць. – Краматорськ: ДГМА, 2014. – № 1 (32). – С. 319 – 325. 

3. Фоміченко І.П. Формування системи управління маркетингом в системі економіч-ної безпеки на підприємствах України/І.П. Фоміченко, С.О. Баркова// Економіка та 

управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики:  зб. наук. праць. – Харків: ХАІ, 2015. – № 3 (23). – С. 57 –66. 

4. Фоміченко І.П. Формування оптимальної програми маркетингового забезпечення розвитку потенціалу промислових підприємств /І.П. Фоміченко, С.О. Баркова// Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ: ДГМА, 2017. – № 3 (42). – С. 231 – 236. 

5. Фомічнко І.П.. Концептуальні основи стратегії інноваційного маркетингу/І.П. Фо-міченко, Д.О. Лобода// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. 

праць. – Краматорськ: ДГМА, 2018. – № 25. – С. 355 – 359. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Стратегічне управління маркетингом підприємства: Навч. Посібник/ Є.В. Мироненко, І.П., І.П. Фомиченко, А.В. Остафійчук – Краматорськ.:ДДМА, 2011. –278с. (Гриф 

надано МОН України (лист № 1/ ІІ – 4939 від 10.06.2010р.) ISBN 978-966-379-503-4 

2. Фоміченко І.П. Трансформаційні пере-творення маркетингової системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управлін-ня. [Монографія]/ [авт.кол.: Мироненко 

Є.В., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 272 с. 

3. Фоміченко І.П. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки / І.П. Фоміченко, Е.В. Мироненко, С.О. Баркова та ін. [монографія/ за ред. С.В. 

Ковальчук]. – Хмельницкий: ТОВ «Поліграфіст - 2», 2014. – 322 с. 

4. Fomichenko I.P. Management of infor-mation support processes of enterprises of the corporate structure in terms of transitive econo-my. National economic Development and Mod-

ernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2 Poland: “Izdevnieciba “Baltija”, 2017. – 348p.: ISBN 978-9934-8643-4-6 (особистий внесок 

232-246).  

5. Fomichenko I.P. Marketing of modern socio-economic system. – Collective monograph. – Vol.2. Lithuania: Izdenieciba «Baltija Publishing», 2017. – 260 р. (особистий внесок С. 

51-65). ISBN 978-9934-8643-5-3 

 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ 

філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ 

лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

В.о. зав. кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії (2018 р.) 

 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник/ І.П. Фоміченко, В.О. Шашко, С.О. Баркова, О.О. Кондратенко. – Краматорськ: ДДМА, 2014.- 

174 с. 

2. Основи маркетингу: Навч. посібник/ Є.В. Мироненко, І.П., І.П. Фомиченко, С.О. Баркова. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 292 с.  

3. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студен-тів спеціальності 075 «Маркетинг» / уклад. : Є. В. 

Мироненко, В. О. Шашко, І. П. Фоміченко, О.В. Шубна, О.О. Кондратенко ¬ Краматорськ : ДДМА, 2018. -  70 с. 

4. Промисловий маркетинг: методичні вказівки для підготовки до заліку для студентів спеціальності «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад. І.П.. Фоміченко. – 

Краматорськ : ДДМА, 2016. – 35 с. 

5. Дистанційні курси (Moodl): Управлін-ня попитом, Основи маркетингу, Управління конкурентоспроможністю, Маркетингова то-варна політика. 



30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 постійно діючим студентським науковим гуртком «Управління маркетингом» 

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Фоміченко І.П. /Управління конкурен-тоспроможністю машинобудівних підприємств в умовах транзитивної економіки//Є.В. Мироненко, І.П. Фоміченко// Матеріали 

п’ятої між нар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. – Одеса  «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» [сб.тез.]. – м. Одеса: Атлант, ОНЕУ, 2016. – С. 

18-19. 

2. Фоміченко І.П. /Застосування програмно-цільового підходу до якісного розвитку системи маркетингу//В.О.Шашко, І.П. Фоміченко// Матеріали ХІІ між нар. наук.-практ. 

конф., 30 мая-2 июня 2016 р., Варна, Болгария «Стратегия качества в промышленности и образовании» [сб.тез.]. – м. Дніпропетровськ: Варна, 2016. – С.476-480. 

3. Фоміченко І.П. /Технології управління системи стимулювання праці на машинобудівних підприємствах в сучасних умовах//Є.В. Мироненко, І.П. Фоміченко// Матеріали 

шостої між нар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2017 р. – Одеса  «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» [сб.тез.]. – м. Одеса: Атлант, ОНЕУ, 2017. – С. 

187-189. 

4. Фоміченко І.П. / Перспективи розвитку менеджменту корпоративного сектору в Україні// І.П. Фоміченко, С.О. Баркова, Н.С. Прохоренко// Двадцять сьомі економіко – 

правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції – м. Львів (31 травня 2018). – С. 44-47. 

5. Фоміченко І.П. / Маркетинг - менедж-мент підприємства в умовах кризи// І.П., Фоміченко, С.О. Баркова, В.О. Григор’єва // Двадцять сьомі економіко – правові дискусії: 

матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції – м. Львів (31 травня 2018). – С. 47-49. 

 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Науково консультування ПАТ «ВЕСКО» відділ «Маркетингу та логістики» протягом 2016-2017 ріків. 

 

  



Волошина Олена Олексіївна 
30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України  

1. Волошина Е.А., Шубная Е.В. Особенности экспортной деятельности машиностроительных предприятий Украины и перспективы их выхода на новые целевые рынки / Е.А. 

Волошина, Е.В. Шубная // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск: ДГМА, 2016. - №  3 (39). – С. 202-207. 

2. Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Іноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств // Управління економікою: теорія та практика: П'яті 

чумаченківські читання. - 2017. - С.119-128. 

3 Волошина Е.А., Мариношенко В.С. Особенности влияния инфляции и дефляции на отраслевое развитие экономики Украины. // Научный вестник Донбасской 

государственной машиностроительной академии. – Краматорск: ДГМА, 2016. - №  3 (21). – С.183 -187 

4 Voloshyna Olena, Byvshev Roman. State and prospects of development of financial decentralization in Ukraine. // Економічний вісник Донбасу.-Київ.-№4(54).-2018 р. 

5 Волошина Е.А., Шубная Е.В. Макроэкономический анализ среды инвестирования крупных промышленных предприятий Украины в условиях политического и 

экономического кризиса. / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.– -314. 

 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1 Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю: практикум для студентів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної 

форм навчання / Є. В. Мироненко, О. О. Волошина, О. В. Шубна. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 71 с. 

2. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізацій них змін: еволюція та управління [монографія] / за заг. ред. Мироненка Є.В. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2017. – 272 с. 

3 Теоретичні,  методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія /за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 

2017. – 514 с. Особистий внесок: Волошина Е.А., Шубная Е.В. Конкурентоспособность предприятий отечественной отрасли информационных технологий: проблемы и 

перспективы (с. 296-305) 

 

30.6 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою  

Проведення навчальних занять з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» англійською мовою. 

 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади по менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на базі Одеського національного економічного 

університету (квітень 2017 року) 

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1.Волошина О. О., Бруєв Д. Д. Еволюція наукових поглядів на сутність та функції підприємництва// Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной 

академии. – Краматорск: ДГМА, 2017. - №  2 (23Е). – С.183 -187 

2 Волошина О.О., Листопадов А О.., Особливості формування інвестиційного портфеля інституційного інвестора в умовах трансформаційної економіки. Materials of the XIII 

International scientific and practical Conference Science and сivilization -2018, January 30 -February 7 , 2018 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD -98-102 

3 Волошина О.О., Ткачова А.О., Особливості розвитку ресторанного господарства в умовах трансформаційної економіки України. Materials of the XIII International scientific and 

practical Conference Science without borders -2018 , March 30-April 7 , 2018 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD -100p., p.51-54  

4 Волошина О.О., Грачов Д.В. Особливості конкуренції банківського сектору в умовах транзитивної економіки України. Materials of the XIII International scientific and practical 

Conference Science and сivilization -2018, May 30- June 7 , 2018 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD -3-6 

5 Волошина Е.А., Печеная Т.А. Сотрудничество Вуза и работодателя: проблемы и перспективы. Международная научна практична конференция AREAS OF SCIENTIFIC 

THOUGHT- 2016/2017   DECEMBER 30, 2016 - JANUARY 7, 2017, т.2-С.6-9 

 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ПАТ «НКМЗ» з організації акціонерних зборів протягом 2016-2018 років 



Болотіна Євгенія Валеріївна 
30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України 

1.Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Іноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / Є.В. Болотіна, О.О.Волошина, О.В.Шубна // 

Управління економікою: теорія та практика: П'яті чумаченківські читання. - 2017. - С.119-128. 

2.Болотіна Є.В. Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція // Економічний Вісник Донбасу. – 2017. - №3(49). – С.138-146. 

3.Болотіна Є.В., Ханіна А.Е. Реформування моделі публічного адміністрування в умовах євроінтеграції України // Менеджер: Науковий Вісник ДонДУУ. – 2017. №2(75). – 

С.18-25. 

4.Болотіна Є.В., Шубна О.В. Інституціональні зміни і траєкторія попереднього розвитку [Текст] / Є.В. Болотіна, О.В. Шубна // Економічний Вісник Донбасу. – 2016. - № 3(45). 

– С. 50-57. 

5. Болотіна Є.В., Нікітенко А.В. Сучасні західні управлінські концепції та моделі публічного адміністрування [Текст] / Є.В. Болотіна, А.В. Нікітенко // Економічний Вісник 

Донбасу. – 2017. - №1(46). – С. 30-36. 

 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління. [Монографія] / за заг. ред. проф. Є.В. Мироненка. – К.: 

«Центр навчальної літератури», 2017. – 272 с.  (Болотіна Є.В. Розділи 1.3, 1.5, 3.2, 4). 

 

30.6 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою  

Проведення навчальних занять з дисципліни «Соціологія» англійською мовою. 

 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1.Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 224 с. (ISBN 978-966-379-469-3). 

2.Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Соціологія: Курс лекцій. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 144 с. (ISBN 978-966-379-211-8). 

3.Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія». - – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 144 с. (ISBN 978-966-379-486-0). 

 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

Ліник В.В. (студентка гр. ЕП-12-1) конкурсна робота з Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Споживча корзина в Україні як основа розрахунку вартості 

життя» - 2-е місце у Сумському держаному університеті (2015 р.) 

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1.Болотина Е.В., Голубцова Д.Ю. Институционализация трансформационной экономики и политика [Текст] / Е.В. Болотина, Д.Ю.  Голубцова // Научный вестник ДГМА. – 

2015. - №4(15E). – С.148-153. 

2.Болотіна Є.В., Колодяжна А.Є. Трансформація соціально-економічної системи України в умовах глобалізації [Текст] / Є.В. Болотіна, А.Є.Колодяжна // Научный вестник 

ДГМА. – 2015. - №5(15E). – С.110-115. 

3.Болотина Е.В., Шмидова В.А. Поведенческие стратегии и социально-экономическая адаптация населения [Текст] / Е.В. Болотина, В.А. Шмидова // Вісник Донецького 

університету економіки та права. – 2015. - №2. – С.135-138. 

4.Болотіна Є.В. Трансакційний підхід до аналізу ефективності в інституціональної теорії [Текст] / Є.В. Болотіна // Галицький економічний вісник. – 2015. - №2 (49). – С.99-106. 

5. Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Іноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / Є.В. Болотіна, О.О.Волошина, О.В.Шубна 

// Управління економікою: теорія та практика: П'яті чумаченківські читання. - 2017. - С.119-128. 

 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ПАТ «НКМЗ» з організації акціонерних зборів протягом 2016-2018 років 



Бившева Лада Олексіївна 

 
30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України  

1.Бившева Л.О.Кондратенко О.О. Особливості найму та підбору персоналу в сучасних організаціях / Бившева Л.О.Кондратенко О.О .-Научный вестник ДГМА. – 2015. - 

№3(18E). – С.244-251 

2. Шубна О.В.Бившева Л.О Современное состояние и стратегические направления инновационного развития Донцкого региона / Шубна О.В.Бившева Л.О .-Вісник ДДМА.-

2013.-№2(31).,с. 109-196 

3. Бывшева Л.А,Сан жура В.С., Бирюков К.В. Основне тенденции развития рынка труда IT-отрасли в Украине за 2014-2016г. В Украине./ Бывшева Л.А,Сан жура В.С., 

Бирюков К.В. Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск: ДГМА, 2016. - №  3 (39). – С. 9-13 

4. Бившева Л.О.Кондратенко О.О. Теоретические аспекты вормирования личности руководителя в системе самоменеджмента/ Бившева Л.О.Кондратенко О.О.-м.Херсон 

Бізнес-навыгатор №3 (32), 2013.,с204-210 

5. Шубна О.В.Бившева Л.О Стратегічні напрямки інноваційного розвитку машинобудівного підприємства/ Шубна О.В.Бившева Л.О.-м.Тернопіль Галицький економічний 

вісник №3(42)., с.5-12 

 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізацій них змін: еволюція та управління [монографія] / за заг. ред. Мироненка Є.В. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2017. – 272 с. 

 

30.6 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою  

Проведення навчальних занять з дисципліни «Управління персоналом» англійською мовою 

 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади по менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на базі Одеського національного економічного 

університету (квітень 2017 року) 

 

30.15 Наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

1. Бившева Л.О.Кондратенко О.О. Формування системи найму та підбору кадрів в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Функціонування Економічних систем в умовах постіндустріального розвитку», Харків 22-25 жовтня 2015 р. С.237-240. 

2.Бившева.Л.О. Астапова Д.С. Теоретичні аспекти системи найму та оцінки персоналу у сучасних умовах. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference , «Věda a 

vznik».  Dil 8.: Praha. Education and Science¸ 2017. Р. 11–16. 

3.Бившева.Л.О. Кондратенко О.О.Руденко А.В. Теоретичні аспекти системи управління персоналом у сучасних умовах. MATERIAŁY XIII MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-

PRAKTYCZNEJ KONFERENCJ «AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUК-2017».- 07 -15 czerwca 2017 roku Tom 5Ekonomiczne nauki, P.27-30 

4. Бывшева Л.А,Санжура В.С., Бирюков К.В. Основные тенденции развития рынка труда IT-отрасли в Украине за 2014-2016г. Вестник Донбасской государственной 

машиностроительной академии. – Краматорск: ДГМА, 2016. - №  3 (39). – С. 9-13 

5. Бывшева Л.А., Бившев Р.О., Руденко М.Р.  Темперамент и его влияние на управление персоналом  Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « 

Wykształcenie i nauka bez granic - 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - 104 str.-p10-13 

 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ПАТ «НКМЗ» з організації акціонерних зборів протягом 2016-2017 років 

 


