
Таблиця 2 – Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Єрфорт  

Ірина  

Юріївна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

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) 

 

 

 

17 років Планування 

діяльності 

підприємства 

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



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

  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. Єрфорт І.Ю. Планування діяльності підприємства : 

конспект лекцій для студентів спеціальності 051  

"Економіка" вищих навчальних закладів. Краматорськ: 

ДДМА, 2019. 230 с. 

3. Єрфорт І.Ю. Планування діяльності підприємства : 

методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

спеціальності 051  "Економіка" . Краматорськ: ДДМА, 

2020. 164 с. 

 

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

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» 
Гітіс 

Тетяна 
Павлівна 

Доцент  
кафедри  

економіки  
підприємства 

Кафедра 
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)), 2011 р. 

(ДК № 001371); 
 

Тема дисертації:  
«Підвищення 
ефективності 

управління за рахунок 
удосконалення оцінки 

професіоналізму 
верстатників 

машинобудівного 
підприємства»; 

 
Доцент кафедри 

16 років Сучасні 
технології 
управління 
персоналом  

 
Дослідження 

ринку праці та 
моніторинг в 
сфері оплати 

праці 
 

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., 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 

4. 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 

5. Гітіс Т. П. Визначення та дослідження обмежувальних 

факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні. Вісник економічної науки України. Київ, 

Інститут економіки промисловості НАН України, 2016. 

№2(31). С. 44-47 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

економіки 
підприємства, 2014 р. 

(12ДЦ №039727) 
 
 

Підвищення 

кваліфікації:  

 

ПАТ «НКМЗ», 

свідоцтво №3/2017, 

Тема: " Аналіз 

методів дослідження 

мотиваційної 

направленості 

персоналу провідних 

підрозділів 

підприємства", 

17.01.2017 р. 

 

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. 

 

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. Дослідження ринку праці та моніторинг в 

сфері оплати праці: конспект лекцій. Краматорськ: 

ДДМА, 2019. 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11768/mod_r

esource/content/1/Конспект%20лекцій.pdf 

2. Гітіс Т.П. Дослідження ринку праці та моніторинг в 

сфері оплати праці: методичне забезпечення практичної 

частини дисципліни. Краматорськ: ДДМА, 2019. URL: 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11769/mod_r

esource/content/2/ТЕМАТИКА%20ПРАКТИЧНИХ%20З

АНЯТЬ.pdf 

3. Дарченко Н. Д., Гітіс Т. П., Мішура В.Б. Мотивація 

персоналу: навчальний 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. Гитис Т. П. Анализ особенностей оплаты труда в 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11768/mod_resource/content/1/Конспект%20лекцій.pdf
http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11768/mod_resource/content/1/Конспект%20лекцій.pdf
http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11769/mod_resource/content/2/ТЕМАТИКА%20ПРАКТИЧНИХ%20ЗАНЯТЬ.pdf
http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11769/mod_resource/content/2/ТЕМАТИКА%20ПРАКТИЧНИХ%20ЗАНЯТЬ.pdf
http://moodle.dgma.donetsk.ua/pluginfile.php/11769/mod_resource/content/2/ТЕМАТИКА%20ПРАКТИЧНИХ%20ЗАНЯТЬ.pdf


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Донбаська державна 
машинобудівна 
академія МОН 

України, свідоцтво 
АА 02070789 / 000940 

– 18, 
Тема: «Впровадження 

кейс-методу у 
викладання дисциплін 

економічного 
профілю»,  

30.06.2018 р 

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.aj

nna.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.aj

nna.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) 

Рекова Наталія 

Юріївна 

Завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 1999 р.,  

 

спеціальність: 

«Економіка 

20 років Міждисциплінар

на курсова 

робота 

 

 

 

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. Rekova, N., Dolozina, I., Nitsenko, V., Zaitsev, Y., & 

Zamlynskyi, V. Budgetary revenue structure at central level 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

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 

 

Підвищення 

кваліфікації:  

 

Wyższa Szkoła Biznesu 

– National Louis 

University (Nowy 

Sącz, Poland), 

Scientific and 

Pedagogical Internship 

in «Innovative 

Education 

Technologies: 

 

Бюджетування та 

проектне 

фінансування 

 

 

 

 

of public administration in the federal 

countries. Administratie Si Management Public, 2018(30), 

37-50. doi:10.24818/amp/2018.30-03 

2. 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., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є. Напрями 

відновлення дохідної бази місцевих бюджетів 

постконфліктних територій Збірник наукових праць 

Донецького державного університету управління. Серія 

Економіка. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 195-207. 

2. Рекова Н. Ю. Фінансовий механізм реалізації 

бюджетних програм як джерела фінансування 

людського розвитку та узгодження бюджетних інтересів 

у об’єднаних територіальних громадах. Економіка та 

суспільство. 2019. Вип. 21. URL: 

http://economyandsociety.in.ua 

3. 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 

4. 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 

5. Рекова Н. Ю., Луценко В. І. Проблеми інституційного 

забезпечення податково-бюджетної політики місцевого 

розвитку в контексті децентралізації фінансової системи 

України. Інституціональний вектор економічного 

розвитку / Institutional vector of economic development :  
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European Experience 

and its Application in 

Economics and 

Management Training» 

(Accounting, Finance 

and Taxation), 

certificate from 

20.09.2016 

 

зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». 2016. Вип. 9 (2).  

С. 65 – 72  

6. Рекова Н. Ю., Мойсеєнко К. Є., Шиліна Г. М. 

Теоретичні аспекти структурно-функціональних 

особливостей бюджетної системи. Причорноморські 

економічні студії: економ. наук-практ. журн. 2016. 

Вип. 9. С. 113 – 120 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л., Рагуліна 

Н.В. Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних територіях. 

Краматорськ, ДДМА 2019. 381 с. 

2. Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є. та ін. 

Порівняльний аналіз інституційної архітектури 

бюджетних систем: світовий досвід та Україна: 

монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. 

Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с. 

3. Рекова Н. Ю., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко 

О. О та ін. Трансформація місцевих фінансів пост-

конфліктних територій на засадах фіскальної 

децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. 

Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.  

4. Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л. та ін. Актуальні питання 

формування податкової політики стимулювання 

економічного розвитку за умов обмеженості фіскальних 

ресурсів : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. 

Краматорськ : ДДМА, 2016. 396 с. 

5. Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Мойсеєнко К. Є. та ін. 

Реформування системи місцевих фінансів на засадах 

фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід 

та вітчизняна практика: монографія / за ред. проф. Н. 

Ю. Рекової. Покровськ : ДонНТУ, 2016. 252 с. 
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30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

1. Долозіна І.Л. Податково-бюджетні дисбаланси в 

розвитку субнаціональної ланки публічних фінансів: 

автореф. дис.  … д-ра економ. наук: 08.00.08., 

Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна 

академія. 2019, 41 с.  

2. Чистюхіна Ю. А. Інституційні засади фіскальної 

децентралізації в Україні: автореф. дис. … канд. екон. 

наук … спец.: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна 

академія, 2017, 21 с.  

3. Луценко В. І. Податково-бюджетна політика місцевого 

розвитку в умовах децентралізації фінансової системи 

України: автореф. дис. … канд. екон. наук … спец.: 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» Краматорськ, 

Донбаська державна машинобудівна академія, 2017. 21 с.  

4. Шиліна Г. М. Формування фінансового потенціалу 

місцевих бюджетів: автореф. дис. … канд. екон. наук … 

спец.: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» Краматорськ, 

Донбаська державна машинобудівна академія, 2015. 

21 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 
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України (з 2019 р.); 

2. член підкомісії 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування науково-методичної комісії з бізнесу, 
управління та права Науково-методичної ради МОН 
України (2016-2019 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. відповідальний виконавець наукового проекту за кошти 
Міністерства освіти і науки України «Фундаментальні 
та прикладні аспекти фіскальної децентралізації як 
засобу реалізації соціально-економічної політики на 
пост-конфліктних територія» (2017-2019 р.). 

2. керівник наукового проекту за кошти Державного 
фонду фундаментальних досліджень «Методологічний 
базис реформування системи місцевих фінансів на 
засадах фіскальної децентралізації: європейський 
досвід, вітчизняна практика та можливості застосування 
для розвитку пост-конфліктних територій» (2016-
2017 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) 

2. завідувач кафедри обліку, оподаткування та 
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економічної безпеки ДонНТУ (2015-2018) 

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). 

 

30.13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування: 
1. Рекова Н. Ю., К.Є. Мойсеєнко, Торопченко Н. В. 

Бюджетування та проектне фінансування: конспект 
лекцій. Краматорськ. 2020. 126 с. 

2. Рекова Н. Ю., К.Є. Мойсеєнко, Торопченко Н. В. 
Бюджетування та проектне фінансування: методичні 
вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення дисципліни. Краматорськ. 2020. 96 с. 

3. Бюджетування та проектне фінансування: методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи / Н.Ю. 
Рекова, К.Є. Мойсеєнко, Латишева О.В., Смирнова І.І. 
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Краматорськ, ДДМА, 2020. 62с. 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 
1. 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.); 

2. тренер-експерт з питань бюджетування в органах 
місцевого самоврядування ГО «Східноукраїнське 
патріотичне об’єднання» (2017-2018 р 

Підгора 

Єлизавета 

Олександрівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

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» 

24 роки Управління 

потенціалом 

підприємства 

 

Обґрунтування 

рішень та 

стратегії 

розвитку 

підприємства  

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Касьянюк С.В., Бурцева О.Є., Підгора Є.О. Оцінка та 

управління експортним потенціалом товарної продукції 

металургійних підприємств України. Зб.наук.праць 

ДонДУУ «Проблеми та перспективи забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку». Серія 

“Економіка”. Маріуполь, ДонДУУ, вип. 1.  2020 (у друці). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Грибкова С.М., Підгора Є.О., Кузьменко К.І. 

Використання теорії гри в процесі створення гнучких 
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(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) 

 

Підвищення 

кваліфікації:  

 

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 

планів у діяльності сільськогосподарського 

підприємства. Інформаційно–аналітичний 

наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право». 

2018. № 7/1. С. 14–19. 

6. 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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

АА 02070789 / 000946 

– 18, 

«Узагальнення 

інноваційних підходів 

до викладання 

економічних 

дисциплін у системі 

вищої освіти», 

30.06.2018 р. 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування 

1. Касьянюк С.В., Підгора Є.О. Управління потенціалом 

підприємства: конспект лекцій.  Краматорськ: ДДМА, 

2020. 126 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. Підгора Є.О. Обґрунтування рішень та стратегії 

розвитку підприємства: конспект лекцій.  Краматорськ: 

ДДМА, 2020. 129 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. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

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. 

 

Бурцева Олена 

Єгорівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донецька  державна 

академія управління,  

Рік закінчення – 

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) 

Тема дисертації:  

«Стратегія 

інфраструктурного 

розвитку національної 

економіки»,  

16,5 років Товарно-

інноваційна 

політика 

підприємства 

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. Chistiukhinа, Yu. A., Burtseva O. E.,  Pypko S. O. 

Quantitative evaluation and directions of increasing the 

effectiveness of fiscal decentralization in Ukraine Scientific 

bulletin of Polissia, 2018, №1 (13). Vol. 2. PP. 118-128. 

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-118-128. URL: 

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 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Касьянюк С.В., Бурцева О.Є., Підгора Є.О. Оцінка та 

управління експортним потенціалом товарної продукції 

металургійних підприємств України. Зб.наук.праць 

ДонДУУ «Проблеми та перспективи забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку». Серія 

“Економіка”. Маріуполь, ДонДУУ, вип. 1. 2020 (у 

друці). 

2. Бурцева О.Є. Особливості формування соціально-

орієнтованої економіки України як стратегічного 

вектору розвитку держави. Науковий журнал 

«Менеджер». Вісник Донецького державного ун-ту.  

Маріуполь : ДонДУУ, 2018. № 4(81).  С. 129-135. 

3. 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-

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
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


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

 

доцент кафедри 

обліку, фінансів та 

економічної безпеки  

(АД№000988) 

 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства, 2019 р. 

 

Підвищення 

кваліфікації:  

 

Інститут розвитку 

міжнародного 

співробітництва,  

м. Познань, (Польща), 

сертифікат №0000411, 

Completing the 

Program of Advanced 

Nraining Coursein 

"Economics", 

23.10.2017р.  

(108 годин) 

 

економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХVІІI, 

вип. 303.  Маріуполь, ДонДУУ, 2017. С. 60-71  

4. Бурцева О. Є., Пефтієва Ю.Є. Планування та 

прогнозування як основа прийняття управлінських 

рішень: зміст, класифікації та порівняння. Бізнес-

інформ. Економіка. Менеджмент і маркетинг.  № 11.  

2016. С. 392-397 

5. Бурцева О.Є. Державна підтримка малого інноваційного 

бізнесу в Україні. Науковий журнал «Менеджер» : 

Вісник ДонДУУ.  Маріуполь : ДонДУУ, 2016. № 3(53).  

С. 186-191 

6. Бурцева О.Є. Аналіз маркетингового середовища 

фармацевтичної галузі України. Інституціональний 

вектор економічного розвитку. (Institutional vector of 

economic development ) Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 

2015.  № 8(2).  С. 142 – 150 

 

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. Бурцева О. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Товарно-

інноваційна політика підприємства». Краматорськ: 

ДДМА, 2019.   225 с. 

2. Бурцева О. Є. Товарно-інноваційна політика 

підприємства: посібник для самостійної роботи. 

Краматорськ: ДДМА, 2019.  67 с. 

3. Бурцева О. Є.  Товарно-інноваційна політика 

підприємства: завдання для виконання індивідуальних 

робіт . Краматорськ: ДДМА, 2019. 52 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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії : 

збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2017.  

№ 1 (40). С.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. 

С.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. 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності: 

матеріали V міжнародної наукової конференції, м. 

Кременчук, 6-7 грудня 2017 року. С.41-42. 

Касьянюк 

Сергій 

Володимирович 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 

2002 р.,  

 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства»,  

 

кваліфікація: 

економіст, (ДСК 

№015349) 

 

22 роки Управління 

потенціалом,  

 

Сучасні 

інформаційні 

системи та 

технології в 

управлінні 

підприємством 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Касьянюк С.В., Бурцева О.Є., Підгора Є.О. Оцінка та 

управління експортним потенціалом товарної 

продукції металургійних підприємств України. Вісник 

ДонДУУ. 2020. №1. (у друці) 

2. Каракай М.С., Коломієць Є.В., Касьянюк С.В. 

Структура та зміст інформаційно-аналітичної системи 

державного управління. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 2020. №1. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1566 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 

2017 р.,  

 

спеціальність: 

«Комп’ютерні науки 

та інформаційні 

технології»,  

 

кваліфікація: 

спеціаліст з 

комп’ютерних наук та 

інформаційних 

технологій, (С17 

№064480) 

 

Кандидат технічних 

наук, спеціальність 132 

«Матеріалознавство» 

(05.03. 05 - процеси та 

машини обробки 

тиском), 1999р, 

(ДК №003827); 

 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства, 2008р.  

(12ДЦ № 021081) 

 

підвищення 

кваліфікації:  

ПАТ «НКМЗ», 

свідоцтво №12/2017, 

Тема: "Аналіз методів 

оцінки трудового 

потенціалу провідних 

3. Каракай М.С., Касьянюк С.В. Оцінка рівня 

інформатизації державного управління та стану 

впровадження електронного урядування в Україні. 

Державне управління: удосконалення та розвиток, 

2019. №11. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1564 

4. Касьянюк С. В., Мішура В. Б. Оцінка ефективності 

інвестиційної діяльності підприємств 

машинобудування. Економічний вісник Донбасу. 2018. 

№ 3 (53), С. 100-105. 

5. 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. 

6. 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 
7. 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. 

8. Добикіна О.К., Касьянюк С.В., Мельник Г.В. 

Управління потенціалом підприємства: Навч. 

посібник для самостійного вивчення. Краматорськ : 

ДДМА, 2016. 127 с.  

9. 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) 

 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/39.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1564


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

підрозділів 

підприємства " 

наказ 01-02 від 

17.01.2017р. 

 

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. 

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. Касьянюк С.В., Підгора Є.О. Управління потенціалом 

підприємства: конспект лекцій.  Краматорськ: ДДМА, 

2020. 126 с. 

2. Касьянюк С.В. Управління потенціалом 

підприємства: посібник для самостійної роботи 

студентів.  Краматорськ: ДДМА, 2020. 89 с. 

3. Касьянюк С.В., Поляріна Є. С. Сучасні інформаційні 

системи та технології в управлінні підприємством: 

конспект лекцій. ДДМА, 2020. 134 с. 

4. Касьянюк С.В., Поляріна Є. С. Сучасні інформаційні 

системи та технології в управлінні підприємством: 

методичні рекомендації до самостійного вивчення 

дисципліни. ДДМА, 2020. 73 с. 

5. 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. 
 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

          2015 – 2019 рр. - наукове консультування ТОВ 

«КОРУМ Дружківський машинобудівний завод» 

(довідка додається) 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Латишева 

Олена 

Володимирівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Кафедра 

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) 

15 років Екологічна 

політика та 

екологічна 

безпека  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Латишева О. В., Ровенська В.В. Сталий розвиток 

України та країн пострадянського простору: екологічні 

та соціальні індикатори. Приазовський економічний 

вісник. 2019. Випуск № 4 (15), С. 190-199 

2. 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 

3. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Касьянюк О.С. Аналіз 

результативності  впровадження природоохоронних 

заходів регіонального розвитку України. Економічний 

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

4. Латишева О.В., Мілявський М.Ю.  Визначення 

напрямків покращення правової системи охорони 

навколишнього природного середовища України в 

умовах її адаптації до екологічного права 

Європейського Союзу Science and innovation: Collection 

of scientific articles. Publishing house «BRISE», Montreal, 

Canada. 2018.  Р. 107-110. 

5. Латишева О.В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та 

перспективи їх впровадження в Україні для 

забезпечення сталого розвитку держави. Економічний 

вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 59-65. 

 

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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

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 

1. Відповідальний виконавець наукової теми  

«Формування системи бізнес-процесів суб’єктів 

господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-

2020 рр.,  ДР № 0118U006895) 

 

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. Латишева О.В. Екологічна політика та екологічна 

безпека: конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА. 

2019.  с.115 
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. Особливості правового забезпечення  



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

екологічної політики в системі впровадження 

стратегії сталого розвитку України.  International 

Journal of Innovative Technologies in Economy, RS 

Global Sp.zO.O., Warsaw, Poland. 2018. №4(16).  

р.101, Р.35-41. (Index Copernicus International 

(Poland), RePEc, Base, RS Global, Open Aire) 

2. Латишева О.В., Мілявський М.Ю. Визначення 

напрямків покращення правової системи охорони 

навколишнього природного середовища України в 

умовах її адаптації до екологічного права 

Європейського Союзу. Science and innovation: 

collection of scientific articles. Publishing house 

«BRISE», Montreal, Canada. 2018.  Р. 107-110.  

3. Латишева О.В. Екологічна безпека в Україні: 

правовий аспект. Сталий розвиток в Україні: 

проблеми інституційного забезпечення та 

практичної реалізації: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р.  

Краматорськ: ДДМА. 2018 р.  225с., С114-117 

4. Латишева О.В. Екологічний стан та його вплив на 

рівень екологічно залежних захворювань в Україні . 

Соціально-економічні та правові аспекти 

трансформації українського суспільства: Збірник 

матеріалів XХII  всеукр. наук.-практ. конф. Частина 

1. (17 травня 2018 р.).  Бахмут: ДонУЕП, 2018, с.167. 

С. 134-136 

5. Латишева О.В., Мілявський М.Ю. Дослідження 

тенденцій розвитку української економіки та стану її 

інтеграції в європейський ринковий простір.  

Problems of modern science: Collection of scientific 

articles. Fadette editions, Namur, Belgium. 2018. - 200 

p., Р.10-15 

 

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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

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) 

Мойсеєнко 

Костянтин 

Євгенійович 

Доцент 

 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донецький державний 

університет 

управління, 2004, 

8.050206 Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

кваліфікація: магістр з 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

кандидат економічних 

наук, 2016,  

08.00.01 – економічна 

теорія та історія 

економічної думки  

(ДК 033983 від 

25.02.2016 р.);  

тема дисертації: 

«Механізм  

функціонування та 

розвитку соціально-

економічної системи  

суспільства»; 

доцент кафедри обліку, 

16 років Методи і моделі 

прийняття 

рішень в 

економіці 

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. Moiseienko K.Ye. Stimulation of investments into 

development of post-conflict territories. Scientific bulletin 

of Polissia. 2017. 4(8). P. 189-195 

 

30.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є. Складові предметно-

об’єктної сфери прийняття управлінських рішень в 

публічному управлінні. Збірник наукових праць 

ДонДУУ (Серія «Державне управління»). 2019. Т. ХХ. 

Вип. 317. С. 295-312. 

2. Рекова Н.Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К.Є. Напрями 

відновлення дохідної бази місцевих бюджетів 

постконфліктних територій Збірник наукових праць 

Донецького державного університету управління. 

Серія Економіка. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 195-207. 

3. Liashok Ya.O., Moyseienko K. Ye. Dynamics of bilateral 

investments of Ukraine and Russian Federation: before 

and after the beginning of the political and military 

conflict. Scientific Bulletin Of Polissia. 2018. № 1(13), 

vol. 1. PP. 70-75  

4. Мойсеєнко К.Є. Аналіз фінансових показників 

постконфліктних територій України Проблеми та 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

фінансів  

та економічної безпеки  

(АД № 000990 від 

05.07.2018 р.) 

Підвищення 

кваліфікації: 

1. Київський міський 

центр перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

та організацій. 

Cпеціалізованний 

короткостроковий 

навчальний курс 

«Впровадження 

Закону України «Про 

державну службу» 

(січень 2020). 

2. 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 

перспективи забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. 

«Економіка». 2018. Т. ХIX. Вип. 308. С. 193-200. 

5. Мойсеєнко К.Є. Аналіз соціально-економічного стану 

постконфліктних територій Донецької та Луганської 

областей в Україні. Ефективна економіка. 2018. №12. 

URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7018 

 

30.3 наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л., Рагуліна 

Н.В. Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних територіях. 

Краматорськ, ДДМА 2019. 381 с. 

2. Мойсеєнко К.Є. Систематизація та структуризація 

методів обґрунтування та ухвалення рішень в бізнес-

діяльності та оцінка їх прикладної значущості: 

монографія / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. 

Краматорськ : ДДМА, 2020. 300 с. (розділ в колективній 

монографії – заплановано до друку).   

 

30.5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

учасник проектів від Виконавчого Агентства 

Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів та культури (ЕАСЕА)  
1. 2006-2009 – Jean Monnet Module з європейської 

економічної інтеграції (Донецький державний 
університет управління) від Освітньої, культурної, 
аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської 
Комісії; член викладацького складу; 

2. 2010-2013 рр. – Jean Monnet Chair з проблем розвитку 
європейської економіки та бізнесу (Донецький 
державний університет управління) від Освітньої, 
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Management 

Training», certificate 

from 20.09.2016 

культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції 
Європейської Комісії; член викладацького складу;  

3. 2011-2014 – Jean Monnet Center of Excellence 
(Донецький державний університет управління) від 
Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої 
агенції Європейської Комісії, член викладацького 
складу. 
 

30.7 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 наукового проекту за кошти 

Міністерства освіти і науки України 
«Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної 
децентралізації як засобу реалізації соціально-
економічної політики на пост-конфліктних територія» 
(2017-2019 р., номер державної реєстрації 
0117U001166); 

2. відповідальний виконавець наукового проекту за 
кошти Державного фонду фундаментальних 
досліджень «Методологічний базис реформування 
системи місцевих фінансів на засадах фіскальної 
децентралізації: європейський досвід, вітчизняна 
практика та можливості застосування для розвитку 
пост-конфліктних територій» (2016-2017 рр., номер 
державної реєстрації 0117U002856; договір Ф71/8-
2017); 

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. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи 
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«Теоретичні та організаційно-методичні засади 

забезпечення дієвості публічного управління в 

постконфліктний період» (2020-2022 р., номер 

державної реєстрації 0220U001244); 

 

30.11 участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

1. вчений секретар 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 2018-2019 рр. 

2. член спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 у ДВНЗ 

«Донецький  національний технічний університет» 

МОН України (спеціальності 08.00.05, 08.00.06) у 

2017-2018 рр. 

 
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. Мойсеєнко К.Є., Гітіс Т.П. Методи і моделі 

прийняття рішень в економіці: конспект лекцій. 

Краматорск, ДДМА, 2020.  

2. Мойсеєнко К.Є., Гітіс Т.П. Методи і моделі 

прийняття рішень в економіці: методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів. 

Краматорськ, ДДМА. 2020. 

3. Мойсеєнко К.Є., Гітіс Т.П. Методи і моделі 

прийняття рішень в економіці: методичні 

рекомендації до проведення лабораторних робіт. 

Краматорськ, ДДМА. 2020. 

 

30.18 наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 
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1. 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 р.); 

2. співвиконавець господоговірних тем «Аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень з 

реструктуризації підприємства за умов пост-

конфліктного розвитку України» (ПрАТ «Артемівськ 

Вайнері, м. Бахмут, 2016 р., договір №У-4-16); 

«Розробка та впровадження системи підтримки 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

в ході постконфліктного відновлення ринку» (ТОВ 

«Бетонмаш», м. Слов’янськ, 2015 р., договір № У-21-

15). 

Ровенська 

Вікторія  

Вячеславівна 

Доцент  

 

Кафедра 

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); 

20 років Психологія 

комунікацій та 

управління 

конфліктами 

 

 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Ровенська В.В. Систематизація підходів до медіації 

соціальних конфліктів. Держава та регіони, 2019. 4. 

С. 77-81. 

2. Ровенська В.В. Психологічні технології в організації 

комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування. Ефективна економіка. 2018, 4.  

3. Rovenska V. V. Socialcapital as a key elemen tof strategy 

for sustainable development of industrial enterprise. 

Economic Herald of the Donbas. 2018. № 4. С. 142–148. 

4. Ровенська В. В., Красножон Г. О. Методики оцінки 

корпоративної соціальної відповідальності та 

проблеми їх застосування в Україні. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. 

2017. № 33. С. 264-271. 

5. Кошева В.Ю., Вержбицький М.І., Ровенська В.В. 

Корпоративна соціальна відповідальність як складник 

стратегії розвитку бізнесу на вітчизняних 

підприємствах. Збірник наукових праць «Проблеми 

системного підходу в економіці». Випуск 5 (73)/2019 
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Тема дисертації:  

«Механізм 

формування та 

використання 

трудового потенціалу 

промислових 

підприємств»; 

 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства, 2015 р. 

(12ДЦ №044611) 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

 

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. 

р., м. Київ, с. 117-122 

6. Ровенська В., Лінник В. Корпоративна соціальна 

відповідальність як один із факторів успішної 

діяльності сучасного підприємства. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. 2016. Вип. 

19(1). С. 122-125. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19%281%29

__31 

7. Rovenska V.V. Formation of the latest tendencies of 

economic recovery of Ukraine in the post-conflict period 

(Формування новітніх тенденцій відновлення 

економіки України в постконфліктний період). 

Bulletinof Zaporizhzhia National University. 

Economicsciences. № 4 (44), 2019, С. 108-116 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 
1. Ровенська В.В. Проблеми соціального забезпечення 

населення територій, охоплених конфліктом на сході 

Україні. В кн. Фундаментальні аспекти фіскальної 

децентралізації як засобу реалізації соціально-

економічної політики на пост-конфліктних 

територіях: монографія / Рекова Н.Ю., Мойсеєнко 

К.Є., Долозіна І.Л. та ін.; за ред. Рекової Н.Ю. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. С. 224-24 

 

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. Відповідальний виконавець теми «Інструменти 
забезпечення соціальної відповідальності бізнесу» (ДР № 
0115U004738) 

2. Відповідальний виконавець теми «Механізми 
регулювання соціально-економічної політики держави в 
умовах постконфліктного відновлення» (ДР 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19%281%29__31
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19%281%29__31
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№0119U103842) 
3. Виконавець наукової теми «Організаційно-економічний 

механізм реалізації сталого розвитку» (ДР № 
0117U007401) 

 

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., Смирнова І.І. Медіація та розв’язання 
конфліктів у соціальній сфері:  посібник для самостійної 
роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

2. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Психологія комунікацій та 
управління конфліктами: посібник для самостійної 
роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

3. Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є. 
Програми і проекти соціального захисту: методичні 
вказівки до виконання курсової роботи (спеціальність 
232 Соціальне забезпечення). Краматорськ: ДДМА, 
2018. 50 с. 

 

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

Наукове консультування ТОВ «Інвард» з питань оцінки 
ефективності рекламної кампаніі та застосування моделей 
оплати за результат CPM, CPC, CPA (CPO, CPI, CPL, 
CPS, CPD) на протязі 2017-2019 рр. (довідка додається) 

Рагуліна Надія 

Вікторівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Горлівський 

державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 

2010 р.,  

 

спеціальність: 

«Англійська, німецька 

мови та зарубіжна 

література»,  

 

3,9 років  1. Ділове та 

академічне 

письмо 

іноземною 

мовою (Business 

and Academic 

Writing) 

 

2. Інвестування 

 

3. Основи 

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  

 

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/976
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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» 

наукових 

досліджень у 

професійній 

сфері 

 

 

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. 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 

3. 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. 

4. 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 . 

5. Веріга Г.В., Рагуліна Н. В. Система місцевих фінансів 

як сукупність економічних відносин в умовах 

децентралізації. Проблеми економіки: науковий журнал. 

2017. №3. С. 242-247. 

6. Рагуліна Н. В. Інвестиційні гранти як інструмент 

стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні. 

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 

2015. № 3. С. 238-243..  

 

30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя 

міжнародної категорії" 
"Education for leadership, intelligence and talent 

encouraging" (Tempus, 2012- 2014) - development of 

trainings for the preparation of leaders in the spheres of 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6812
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education and public administration of Ukraine 

 

30.6. Проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

     Читання лекцій та проведення практичних занять 

англійською мовою з дисципліни «Ділове листування», 

«Ділове та академічне письмо іноземною мовою» 

(ДДМА, 2019-2020 рр.) для студентів другого 

(магістерського) рівня 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. Рагуліна Н. В. Інвестування: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

2. Бюджетування та проектне фінансування: методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи / К.Є. 

Мойсеєнко, О.В. Латишева, І.І. Смирнова, Н. В. Рагуліна. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. 48с. 

1. Рагуліна Н. В. Інвестування: посібник для самостійної 

роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019.  126 с. 

2. Рагуліна Н. В. Ділове та академічне письмо 

іноземною мовою (Business and Academic Writing): 

посібник для самостійної роботи. Краматорськ: ДДМА, 

2019.  250 с. 

3. Рагуліна Н. В. Ділове та академічне письмо 

іноземною мовою (Business and Academic 

Writing):завдання для виконання індивідуальних робіт . 

Краматорськ: ДДМА, 2019. 52 с.  

Санталова 
Ганна 

Олександрівна 

Доцент 
кафедри хімії та 
охорони праці 

Кафедра хімії 
та охорони 

праці 

Харківський 
державний 

політехнічний 
університет, 

2000 р.; 

26 років Охорона праці в 

галузі та 

цивільний захист 

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. Гриф МОН України, 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОПП 

Обґрунтування 

Хімічна технологія 
високомолекулярних 

сполук, 
Інженер-хімік-

технолог 
(МВ НХ № 014647) 

 
наук, 

спеціальність  102 
«Хімія» 

(02.00.03  органічна 
хімія), 2009 р. (ДК № 

052101); 
Тема дисертаці 

«Синтез, структурні 
особливості і 

реакційна здатність 
N-арилсульфеніл- та 
N-арилсульфініл-1,4-

бензохінонімінів», 
 

Доцент кафедри хімії та 
охорони праці, 2015 р. 

(12ДЦ № 042721) 
 

Підвищення 

кваліфікації:  
 

Міністерство освіти і 
науки України, тема 

«Законодавство і 
нормативні акти з 

охорони праці, 
профілактики 

побутового 
травматизму охорони 
здоров’я, пожежної, 
радіаційної безпеки, 
цивільного захисту, 

ISBN 978-966-379-534-8 

2. Дементій Л.В.,Юсіна Г.Л., Санталова Г.О. Безпека 

життєдіяльності й охорона праці. Частина 2. 

Лабораторний практикум. Краматорськ: ДДМА, 2012. 172 

с. Гриф МОН України, ISBN 978-966-379-534-8 

 

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” 

Член журі I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів «Малої 

академії наук України у 2017-2018 навчальному році», 

секція «Цивільний захист». 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. Юсіна Г. Л. , Санталова Г. О.  Охорона праці: правові та 

організаційні питання. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 134 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. Санталова Г.О.  Організація самостійної роботи 

студентів з дисципліни  «Безпека життєдіяльності». 

Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей 

денної та заочної форми навчання. Краматорськ : 

ДДМА. 2016. 48 с. 
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гігієни праці, 
виробничої санітарії, 
безпеки дорожнього 
руху, поводження в 

надзвичайних 
ситуаціях», посвідчення 

№ 8 від 20.02.2019.  

30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років 

Досвід практичної роботи за спеціальністю – 7 років 10 

місяців: 

1. 03.2000–11.2004 - хімік-технолог, інженер з охорони 

праці НДС СДТЛ «Стома-технологія» (пр. № 8 від 

10.03.2000)  

2. 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. 

 

 


