
Таблиця 2 Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Структурний 
підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 
науково-

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 
що їх 

викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

Шевченко 

Олена 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна 
машинобудівна академія, 

2000 р., 

спеціальність:«Фінанси»,  
 

кваліфікація: економіст 

(НК № 13571042) 

 

Доктор економічних 
наук, 

спеціальність 051 – 

«Економіка» 

(08.00.01 –економічна 

теорія та історія 

економічної думки, 

2019 р. 

(ДД № 008467). 

 

Тема дисертації: 

«Методологія 
дослідження еволюції 

господарської системи у 

світовій економічній 

думці (кінець ХІХ – 

початок ХХІ ст.)» 

 

Доцент кафедри 

економічної теорії,  

25  січня 2013 р. 

(12ДЦ № 033423). 

 
Кандидат економічних 

наук, спеціальність 051 – 

«Економіка» 

 

19 років Державна 

політика 

соціального 

забезпечення 

30.1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 

1. Diagnostics of systemicriskimpact on the enterprise capacity for 

financialriskneutralization: the case of Ukrainianmetallurgicalenterprises / 

Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O. // 

OeconomiaCopernicana. – 2019. – Vol. 10, Issue 3. – PP. 471-491. 
(закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Webofscience). 

Printversion ISSN 2083-1277, e-version ISSN 2353-1827, DOI: 10.24136  

h-index 12 WebofScience, http://economic-

research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608 

2. JustificationofscenariosofstateregulatorypolicyofUkraine / 

Kolupaieva I. Shevchenko O. // 

ProceedingsoftheInternationalconferenceofInnovationinScienceandEducation

, March 20-22, 2019, PragueCzechRepublic. (закордонне видання, 

Міжнародна наукометрична база Webofscience)  
 

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» (IndexCopernicus). 

2016. Вип. 17. С. 14-17. (0,5 др. арк.) 

2. Шевченко О. О. Імперативи розвитку господарських систем 

сучасного світу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 

(IndexCopernicus). 2015. № 4 (11). С. 102-107. (0,5 др. арк.) 

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

національного університету. Економічні науки (ResearchBible, РІНЦ). 

2015. № 2 . С. 12-19. (0,8 д. а.) 

4. Шевченко О. О. Адаптація національної господарської 

системи до процесів глобалізації. Економічний вісник Донбасу 

(ResearchBible, РІНЦ). – 2016. - № 3 (45). – С. 94-98. (0,7 др. арк.) 

http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608
http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

(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) 
 

Підвищення кваліфікації: 

 

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. 
 

 

6. Шевченко О. О. Розвиток структури господарської системи: 

системно-синергетичний аналіз підсистем. Бізнес-Інформ (Ulrichsweb 

™, RePEc, РІНЦ, IndexCopernicus, DirectoryofOpen Access Journals, 

CiteFactor, AcademicJournalsDatabase, SIS, AdvancedScienceIndex, 
OpenAcademicJournalsIndex, GetInfo, BielefeldAcademicSearchEngine, 

InfoBaseIndex, OpenAireіOpenAIREplus, WorldCat, 

SerialsUnionCatalogue, COPAC, Socionet, Open Access Library, J-Gate, 

GoogleScholar, ResearchBib). 2016. № 4. С. 14-20. (0,8 др. арк.) 

7. Шевченко О. О. Цивілізаційна парадигма дослідження ґенези 

господарської системи. Глобальні та національні проблеми економіки 

(IndexCopernicus). 2017. Вип. 15. URL: http://global-

national.in.ua/archive/15-2017/4.pdf (дата звернення: 29.04.2017) (0,7 

др. арк.) 

8. Шевченко О. О. Національна господарська система: проблеми 

та перспективи розвитку в сучасних умовах. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент» (IndexCopernicus). 2017. № 27. С.  17-19. (0,5 др. арк.) 
 

30.3. наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

1. 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. (19 др. арк.). 

(Рецензії: Актуальні проблеми економіки. 2017. № 12. С. 63-65; Бізнес-

Інформ. 2017. № 12. С. 469-470.) 
2. Шевченко О.О. Трансформаційні перетворення господарської 

системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління: 

монографія / за заг. ред. Мироненка Є. В.  Київ: «Центр учбової 

літератури», 2017. 272 с. (автору належить 4,8 др. арк. - С. 5-16, 31-51, 

78-94.) 

3. Shevchenko E. A. 

Transformationalconversionoftheeconomicsysteminthecontextofglobalizatio

nchanges: evolutionandmanagement // Socio-

economicproblemsofmanagement: Collectivemonograph. Thorpe-Bowker, 

Melbourne, Australia, 2015. 324 p. особисто автору належить 0,8 д. а. - 

r. 1.5. Р. 44-52.) 
 

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


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

ДДМА, 

13.06.2016-02.07.2016 р., 

за спеціальністю 

«Менеджмент»,  тема 
«Сучасні тренди 

трансформації валютної 

політики України в 

умовах економічної 

інтеграції»,  свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 

АА 02070789/000115-16 

 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 
університет», 01.03.2020-

30.04.2020 рр. 

Тема «Механізм 

державного регулювання 

політики соціального 

забезпечення в умовах 

постконфліктного 

відновлення» 

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. Moderneconomicthoughtoneconomicsystem. 

Modernizationof socio-economicsystem: theneweconomicconditions: 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

InternationalScientificConference, ConferenceProceedings, September 28th, 

2016, Kielce, Poland: BaltijaPublishing, 216 p. p. 4-6. (0,3 др. арк.) 

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. 

(0,3 др. арк.) 

1. 3. Shevchenko E. A. Civilizationalparadigmas a 

basisforthestudyoftheeconomicsystemofsociety. Economics, management, 

law: problemsandprospects: Collectionofscientificarticles. Vol. 1. 

AgendaPublishingHouse, Coventry, UnitedKingdom, 2015. P. 145-148. (0,4 

др. арк.) 

4. Шевченко О.О. Інклюзивне зростання як основа формування 
сучасної національної моделі господарської системи. Генерування 

інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, 

міжнародний вимір: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнародної науково-

практичної конференції, Запоріжжя, 4-5 жовтня 2018 р. Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2018. С. 97-99. (0,3 др. арк.) 

5. Shevchenko O. O. 

Genesisofthemodernmodeloffunctioningofglobaleconomy. Стратегічний 

потенціал державного та територіального розвитку: зб. матеріалів 

доп. учасн. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

Маріуполь, 9-10 жовтня 2019 р. Маріуполь, Кривий Ріг: вид-во 

Р.К. Козлов, 2019. – 405 с. С. 42-43. (0,3 др. арк.) 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників» (довідка додається) 

 

  



Рекова 

Наталія 

Юріївна 

Завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємства 

Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 

1999, 

спеціальність: 

7.050107 «Економіка 

підприємства» 

 

 кваліфікація: економіст 

 
Доктор економічних 

наук, 2011 

08.00.04 – економіка та 

управління 

підприємствами, 

тема: «Механізм 

економічної поведінки 

підприємств 

корпоративної 

структури»; 

 
професор кафедри 

фінансів, 2012 

 

Підвищення кваліфікації: 

 

20 років Соціальна 

економіка 
30.1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection: 

1. Vishnevsky V.P., RekovaN.Yu.,ChekinaV.D. Fiscal 

decentralization in post-conflict territories: conceptual states. Науковий 

вісник Полісся Чернігівського національного технологічного 

університету.2016. № 4 (8). С. 174 – 188 [WebofScience + фахова] 

 

30.2. наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. 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 

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. Організаційно-інформаційна складова 

забезпечення економічного аналізу та аудиту результатів реалізації 

політики фіскальної децентралізації Причорноморські економічні 

студії: економ. наук-практ. журн. 2018. Вип. 25. С. 203 – 208 

[IndexCopernicus + фахова] 

4. Рекова Н. Ю. Вплив стратегічного аналізу та стратегічного 

контролю на оцінку результативності та ефективності фінансової 

підтримки регіональної політки. Науковий вісник ХДУ. 2018. Вип. 28, Ч. 

1. С. 173 – 177 [IndexCopernicus + фахова] 

5. 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 [IndexCopernicus + фахова]  

 

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. 

 

30.4. наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня: 

http://economyandsociety.in.ua/


1. Мойсеєнко К. Є. Механізм функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи суспільства: автореф. дис. канд. екон. 

наук : 08.00.01; Чернівці. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 

2015. 20 с. 

2. 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. 

 

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 

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. 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.); 

 
 
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 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). 

 

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» (2017-2018рр.). 

Ровенська 

Вікторія  
Вячеславівна 

Доцент  

кафедри  
економіки  

підприємства 

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); 

Тема дисертації:  

«Механізм формування 

та використання 

трудового потенціалу 

промислових 

20 років Медіація та 

розв’язання 
конфліктів у 

соціальній 

сфері 

30.1.Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 
S P Vashchuk, O A Sviderskiy,  O N Ezhova,  V 

VRovenskayaProductionofSpace-rocketTechnique: PsychologicalFactor // 

ATCES 2017 IOP Publishing IOP Conf. Series: 

MaterialsScienceandEngineering 302 (2018) 012064 doi:10.1088/1757-

899X/302/1/012064  / http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-

899X/302/1/012064 

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. Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С., Ровенська В.В. Стан 

вимушеної міграції та основні проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні. Причорноморські економічні студії , 2019. №42. С. 151-158 

3. Ровенська В.В. Психологічні технології в організації 

комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування. 

Ефективна економіка. 2018, 4.  

4. Rovenska V. V.  Socialcapitalas a keyelement of strategy for 

sustainabledevelopment ofindustrialenterprise. EconomicHeraldoftheDonbas. 

2018. № 4. С. 142–148. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/302/1/012064
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/302/1/012064
http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019/30.pdf


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. 

 
ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», 

01.03.2020-30.04.2020 рр. 

Тема «Психологія 

комунікацій та 

управління конфліктами 

в сучасному соціально-

економічному 

середовищі» 

5. 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. 

6. Смирнова І. І., Ровенська В. В. Соціальні проблеми відновлення 

економіки Донбасу в контексті реформи децентралізації. Економічний 

вісник Донбасу. 2018. № 2. С. 29–35. 

7. Ровенська В., Лінник В. Корпоративна соціальна 

відповідальність як один із факторів успішної діяльності сучасного 
підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 19(1). С. 122-125. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19%281%29__31 

8. Ровенська В. В. Дегтярьова К. О. Основи використання 

консалтингу в управлінні персоналом. Глобальні та національні 

проблеми економіки. 2015. № 4. С. 556–561. 

 

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. 224-245. 

 

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 ДК-11-2015 «Інструменти 

забезпечення соціальної відповідальності бізнесу» (ДР № 0115U004738) 
 

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:конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2019.  94 с. 

2. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Психологія комунікацій та управління 

конфліктами:навчально-методичний посібник для самостійної роботи. 

Краматорськ: ДДМА, 2019.  250 с. 

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


3. Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є., Латишева О.В. 

Програми і проекти соціального захисту:методичні вказівки до 

виконання курсової роботи (спеціальність 232 Соціальне забезпечення). 

Краматорськ: ДДМА, 2018. 48 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. Ровенська В.В., Лінник В. Корпоративна соціальна 

відповідальність  як один з інструментів трудової мотивації персоналу. 

Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. Краматорськ: ДДМА, 2016. С. 210-

213. 

2. Яровенко О.М., Ровенська В.В. Роль емоційної компетенції 

керівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства. 

Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: 

матеріали XXІI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених. Бахмут : ДонУЕП, 2018.  (Ч.1). С.149-151. 

3. Ровенська В.В., Редькіна Ю. Методики оцінки ефективності 
систем корпоративної соціальної відповідальності підприємств. 

Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. Краматорськ: ДДМА, 2016. С. 140-

143. 

4. Ракітянська Н., Ровенська В.В. Моделі корпоративної 

соціальної відповідальності: закордонні та вітчизняні особливості. 

Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: 

матеріали XXI Всеукраїнської практ.інтернет-конф. Донецький 

університет економіки та права, 2017. С. 94-95 

5. Кошова В., Ровенська В.В. Види взаємодій в системі 

корпоративної соціальної відповідальності. Соціально-економічні та 

правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XXI 
Всеукраїнської практ.інтернет-конф. Донецький університет 

економіки та права, 2017. С. 61-62. 
 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультуванняз питань організації системи оплати праці та 

формування стратегії забезпечення соціальної відповідальності  ТОВ 

«Елма сервіс» на протязі 2016-2018 рр.(довідка додається) 

 

 

 



Смирнова 

Ірина  

Іванівна 

Доцент  

кафедри  

економіки  

підприємства 

Кафедра 

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 

економіки 

промисловості, 2012 р.  

(12ДЦ №032949) 

Підвищення кваліфікації: 

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. 

 

 

13 років Програми і 

проекти 

соціального 

захисту 

 

Управління 

соціально-

трудовими 

відносинами 
 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Смирнова І.І. Цільові орієнтири сталого розвитку людського 

капіталу в умовах побудови інноваційної економіки. Економічний 

вісник Донбасу. 2019. №2. С. 198-205. 

2.Смирнова І.І., Ровенська В.В. Проблеми відновлення економіки 

Донбасу в контексті реформи децентралізації. Економічний вісник 

Донбасу. 2018. № 2(52). С.29-34. 
3. Смирнова І.І., СімаковК.І. Оцінка рівня розвитку людського 

капіталу України в умовах глобалізації. Економічний вісник Донбасу, 

2019.№ 1(55). С.151-156. 

4. Smirnova І., Simakov K. 

ThedevelopmentofhumancapitalinUkraine: globalinfluencesandtendencies. 

EconomicHeraldoftheDonbas. 2018. № 4 (54). Р. 51-56. 

5. Смирнова И.И., Шевяков Д.В., Курченко В.С. Основні аспекти 

управління персоналом в сучасних економічних умовах України. 

Економіка та суспільство. 2018. №19. 

URL:http://economyandsociety.in.ua 

30.3.Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 
1. Ровенська В.В., Смирнова І.І.  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 / РековаН.Ю., Мойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л. та 

ін.; за ред. Рекової Н.Ю. Краматорськ, ДДМА, 2019. С. 224-245. 

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-09-2019 «Механізми 

регулювання соціально-економічної політики держави в умовах 

постконфліктного відновлення»  (ДР № 0119U103842) 

30.11. участь у атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради  

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Богачова О.С. 

«Регулювання співвідношення продуктивності праці і заробітної плати 

на металургійних підприємствах». Спеціалізована вчена рада 

Д12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті 

Міністерства освіти і науки України, 2010. 

http://economyandsociety.in.ua/


ТОВ «Спектраль», 

Свідоцтво № 16/2018 

Тема: «Аналіз технологій 

управління персоналом  

на підприємстві в 

сучасних умовах 

господарювання» 

Наказ 01-47 від 

26.10.2018р. 
 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет»,  

01.03.2020-30.04.2020 рр. 

Тема «Соціальний захист 

у системі соціально-

трудових відносин» 

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.Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є., Латишева О.В. Програми 

і проекти соціального захисту:методичні вказівки до виконання 

курсової роботи (спеціальність 232 Соціальне забезпечення). 

Краматорськ: ДДМА, 2018. 48 с. 
2. Смирнова І.І., Ровенська В.В. Управління соціально-трудовими 

відносинами:конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2020. 74 с. 

3. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Медіація та розв’язання конфліктів у 

соціальній сфері:конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2019.  94 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. Смирнова І.І., Чемерис Є.Т. Сучасні особливості соціального захисту 

населення. Економічні студії. 2019. №4 (26). С. 162-167. 

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

відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Краматорськ: ДДМА, 2016. С. 145-146. 

3. Кравчук Р.В., Смирнова І.І. Соціальна відповідальність як чинник 

економічного розвитку вітчизняних підприємств. «Студенти та 

молодь – для майбутнього України»: матеріали IVМіжнар. наук.-практ. 

конф. Бахмут: ДонУЕП, 2018. С.35-37. 

4. Савочкова Р.В., Смирнова І.І. Забезпечення сталого розвитку 

підприємства як основа формування соціальної відповідальності. 

«Студенти та молодь – для майбутнього України»: матеріали 

IVМіжнар. наук.-практ. конф.Бахмут: ДонУЕП, 2018. С.70-72. 

5. Шмарова А.О., Смирнова І.І. Соціальна відповідальність бізнесу в 
Україні. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного 

забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції. Краматорськ: ДДМА. 2018 р. С. 189-

191. 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ТОВ «ТКШЗ» з питань формування 

соціального забезпечення в системі регулювання соціально-трудових 

відносин на підприємстві протягом 2017-2019 рр. (довідка додається) 
  

 



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 

економіки підприємства, 

2014 р. 

(12ДЦ №039727) 

 
Підвищення кваліфікації: 

Донбаська державна 

машинобудівна академія 

МОН України, свідоцтво 

АА 02070789 / 000940 – 

18, 

Тема: «Впровадження 

кейс-методу у 

викладання дисциплін 

економічного профілю», 

30.06.2018 р 

16 років 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., Нікуліна А. А. Дослідження сучасного стану трудових 

ресурсів України. Вісник економічної науки України. Київ, Інститут 
економіки промисловості НАН України, 2018. №2. С. 43-47  

3. 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 

4. Гітіс Т. П., Собчук А. Г. Дослідження зарубіжного досвіду 

соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до 

вітчизняних умов. Економічний Вісник Донбасу. Київ, Інститут 

економіки промисловості НАН України, 2017. №3 (49). С. 70-74 

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 

 

30.13. 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.  

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

праці: методичне забезпечення практичної частини дисципліни. 
Краматорськ: ДДМА, 2019.  

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

навчальний посібник. 2-е вид., перероб. Краматорськ: ДДМА, 2018. 

140с.  

 

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 

setforneuralnetworks. American journal ofneuralnetworks and applications.Vol. 1, 

no. 1, 2015. pp. 29-32. URL: 

http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ajnna.20150101.1
4.html 

 

4.Gitis V., Gitis T. Analysis of labour resources of enterprises by self-

organizing maps of features. American journal of neuralnetworksand 

applications. Vol. 1, no. 2, 2015. pp. 33-38. URL: 

http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ajnna.20150102.1

1.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) 

Мойсеєнко 

Костянтин 

Євгенійович 

Доцент  Кафедра 

економіки 

підприємства 

Донецький державний 

університет управління, 

2004, 

 

спеціальність: 

 8.050206 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 кваліфікація: магістр з 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Кандидат економічних 

наук, 2016,  

 

14 років Технології 

соціального 

забезпечення 

та 

соціального 

захисту 
 

30.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С., Ровенська В.В. Стан вимушеної 

міграції та основні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Причорноморські економічні студії , 2019. №42. С. 151-158. 
2. 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 

3. Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С., Смирнова І.І. Напрями 

фінансової підтримки ВПО та підприємництва на постконфліктних 

територіях. Збірник наукових праць Донецького державного університету 

управління. Серія Економіка. 2019. Т. ХХ. Вип. 313. С. 188-194. 

4. Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С. Сутність та складові соціального 

захисту та соціального забезпечення (у друці) 

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


спеціальність 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, 

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. WyższaSzkołaBiznesu – 

NationalLouisUniversity 

(NowySącz, Poland), 

ScientificandPedagogicalI

nternshipin 

«InnovativeEducationTech

nologies: 

5. Мойсеєнко К.Є. Збалансованість складових соціального захисту 

та соціального забезпечення в Україні: деякі міркування (у друці) 

 

30.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 

1. Мойсеєнко К.Є., Смирнова І.І., Ровенська В.В. Технології 

соціального захисту та соціального забезпечення: навчальний посібник. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. 253 с. 

2. 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. 

 

30.5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

 2006-2009 – JeanMonnetModule з європейської економічної 

інтеграції (Донецький державний університет управління) від 

Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської 

Комісії; член викладацького складу; 

 2010-2013 рр. – JeanMonnetChair з проблем розвитку 

європейської економіки та бізнесу (Донецький державний університет 

управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої 

агенції Європейської Комісії; член викладацького складу; 

 2011-2014 – JeanMonnetCenterofExcellence (Донецький 

державний університет управління) від Освітньої, культурної, 

аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії, член 

викладацького складу. 

 

30.6 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 
1. дисципліна «Державна соціально-економічна політика» 

(поглиблений курс англійською мовою) – 60 годин (30 годин лекції, 30 

годин семінари) для здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти ОНП «Економіка» в Донбаській державній 

машинобудівній академії, 2018-2019 рр.; 

 

2. дисципліна «Державна соціальна політика» (поглиблений курс 

англійською мовою) для здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти ОНП «Соціальне забезпечення» в Донбаській 

державній машинобудівній академії, 2018-2019 рр.; 



EuropeanExperienceandits

ApplicationinEconomicsan

dManagementTraining», 

certificatefrom 20.09.2016 

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. Технології соціального захисту та соціального 

забезпечення: методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів. Краматорск, ДДМА, 2020.  

2. Мойсеєнко К.Є. Технології соціального захисту та соціального 
забезпечення: методичні рекомендації до виконання індивідуальних 

завдань. Краматорськ, ДДМА, 2020 

3. Мойсеєнко К.Є. Технології соціального захисту та соціального 

забезпечення: методичні рекомендації до проведення семінарських 

занять Краматорськ, ДДМА, 2020 

 

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 р.) 

 

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»,  

 

кваліфікація: вчитель 

англійської, німецькой 
мов та зарубіжної 

літератури (НК № 

39495643); 

 

Донецький державний 

університет управління, 

2013 р.  

спеціальність: «Фінанси і 

кредит»,  

кваліфікація: спеціаліст з 

3,9років 1.Ділове та 

академічне 

письмо 

іноземною 

мовою  

 

2. Основи 

наукових 

досліджень у 

професійній 

сфері 
 

 

30.1.Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 
1. Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva, Tetiana 

Mirzodaieva, Nadiia Ragulina. Complex Modernization of Public 

Infrastructure and Hospitalityas 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. 

[IndexCopernicus + фахова]. 

2. Рагуліна Н. В. Інвестиційний клімат та методи покращення 

інвестиційного потенціалу на пост-конфліктних територіяхУкраїни. 

Ефективнаекономіка. 2017. №12. URL: 

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

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


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» 

 
 

фахова]. 

3. Веріга Г.В., Рагуліна Н. В. Система місцевих фінансів як 

сукупність економічних відносин в умовах децентралізації. 

Проблемиекономіки: науковий журнал. 2017. №3. С. 242-247. 

[IndexCopernicus + фахова]. 

4. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій 

розвитку інвестиційних процесів в економіці україни у пост-

конфліктний період.Ефективнаекономіка. 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 

перспективизабезпеченнястабільногосоціально-економічногорозвитку: 

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., 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 / за заг. ред. проф. 

Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА. 2019. 221 с. 
 

30.5. Участь у міжнароднихнаукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання "судя міжнародної 

категорії" 
"Education for leadership, intelligence and talent encouraging" 

(Tempus, 2012- 2014) – development of trainings for the preparation of 
leaders in the spheres of education and public administration of Ukraine 

 

30.6. Проведеннянавчальних занять 

ізспеціальнихдисциплініноземноюмовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальнийрік 
Читання лекцій та проведення практичних занять англійською 

мовою з дисципліни «Ділове листування», «Ділове та академічне 

письмо іноземною мовою» (ДДМА,2019-2020 рр.) для студентів 232 

спеціальності Соціальне забезпечення другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та 281 спеціальності Публічне управління та 

адміністрування напряму підготовки бакалавр. 

Санталова 
Ганна 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

хімії та 

охорони 

прац 

Кафедра 

хімії та 

охорони 

праці 

Харківський державний 
політехнічний 
університет, 

2000 р.; 
Хімічна технологія 

16 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, ISBN 978-966-379-534-8 

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


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) 
 

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, гігієни праці, 

виробничої санітарії, 
безпеки дорожнього 

руху, поводження в 

надзвичайних 

ситуаціях», посвідчення 

№ 8 від 20.02.2019. 

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. Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова 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. 

68с. 

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. 

 

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, інженер з охорони праці 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. 
 



Болотіна 

Євгенія 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Кафедра 

менеджменту 

Харківський державний 

університет ім. 

Н.Каразіна, 1988 р., 

«Викладач», 

викладач історії КПРС 

(ПВ 764179) 

 

Кандидат філософських 

наук, Спеціальність – 033 
«Філософія» 

(09.00.03 «Соціальна 

філософія та філософія 

історії»), 

2002 р. 

(диплом ДК № 017842) 

Тема дисертації: «Доля 

як предмет 

філософського дискурсу 

(соціально-філософський 

аналіз феномену)». 
 

Доцент кафедри 

економічної теорії, 

2007р. 

(12ДЦ № 016145). 

 

Підвищення кваліфікації: 

ДДМА  

Свідоцтво АА 

№02070789/000117-16 

від 05.07.2106 

Тема: Інституційне 
забезпечення і практика 

публічного 

адміністрування 

13.06 – 02.07.16 р. 

 

 Корпоративн

а соціальна 

відповідальн

ість 

 

Управління 

соціальними 

закладами 

 
Організація 

діяльності із 

соціального 

забезпечення 

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. 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 Україн.Менеджер: Науковий 

Вісник ДонДУУ.  2017. №2(75). С.18-25. 

4.Болотіна Є.В., Шубна О.В. Інституціональні зміни і траєкторія 

попереднього розвитку. Економічний Вісник Донбасу.  2016. - № 3(45).  

С. 50-57. 

5. Болотіна Є.В., Нікітенко А.В. Сучасні західні управлінські 

концепції та моделі публічного адміністрування.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). 

 

30.14. 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. Научный вестник ДГМА. 

2015. №4(15E). С.148-153. 

2.Болотіна Є.В., Колодяжна А.Є. Трансформація соціально-

економічної системи України в умовах глобалізації. Науковий вісник 

ДДМА.  2015.  №5(15E).  С.110-115. 

3.Болотина Е.В., Шмидова В.А. Поведенческие стратегии и 

социально-экономическая адаптация населения. Вісник Донецького 

університету економіки та права.2015. №2. С.135-138. 
4.Болотіна Є.В. Трансакційний підхід до аналізу ефективності в 

інституціональної теорії. 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. 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 

Шубна 

Олена 

Василівна 

 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Кафедра 

менеджменту 

Білгородський 

університет споживчої 

кооперації (2002),  

спеціальність:  

світова економіка,  
 

кваліфікація: 

економіст  

 

Кандидат економічних 

наук,  

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка 

(трансформована у  

25.00.02 – механізми 

державного управління, 
Наказ МОНУ від 

06.11.2015 № 1151 у 

редакції наказу МОНУ 

від 12.04.2016 року 

№419)  

 Прийняття 

управлінських 

рішень в 

сфері 

соціально-

економічної 

допомоги 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Родченко Л. М., Шубна О. В.  Державно-управлінська 

діяльність: реформування, світові тенденції, зарубіжний досвід. 
Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. Вип. 4. С. 174-

181. 

2. Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні зміни і траєкторія 

інституціонального розвитку.  Економічний вісник Донбасу. 2016. 

№3(45). С.50-58. 

3. Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні матриці 
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