
Таблиця 2 Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 
якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 
науково-

педагогічн

ої 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) 
 

Донбаська державна 
машинобудівна 

академія, 2020 р., 
спеціальність: 

281 «Публічне 
управління та 

адміністрування»,  
ОПП «Державна 

служба», кваліфікація: 
магістр публічного 

управління та 

адміністрування 
(М20№ 102745) 

 

 

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 

20 років Державна 

політика 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення 

 

Основи 

наукових 
досліджень у 

професійній 

сфері 

 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

ВПО 

 

Оцінка потреб 

громад в 
соціальних 

послугах 

  

Оцінка 

процесів 

надання та 

якості 

соціальних 

послуг 

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

of systemic risk impact on the enterprise capacity for financial risk 

neutralization: the case of Ukrainian metallurgical enterprises. 

OeconomiaCopernicana. 2019. Vol. 10, Issue 3. PP. 471-491. 

(закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of 
science).Print version ISSN 2083-1277, e-version ISSN 2353-1827, DOI: 

10.24136. h-index 12 Web of Science. URL: http://economic-

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

2. Kolupaieva I. Shevchenko O. Justification of scenarios of state 

regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference 

of Innovation in Science and Education, March 20-22, 2019, Prague Czech 

Republic. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web 

of science)   

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

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Шевченко О. О., Борисполець А.В., Новік Г.М. Механізм 
захисту як складник соціальної політики держави. Вісник Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. 2020. 

Т. 25. Вип. 3 (82). С. 8-12. 

2. Шевченко О. О., Кершев В.А., Лашина І.С. Концепція 

соціального захисту населення: парадигмальні засади змін. Вчені 

записки Таврійського нац. ун-ту імені В.І. Вернадського. Серія 

«Економіка і управління». 2020. Том 31 (70). № 4. С. 57-62. 

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

системно-синергетичний аналіз підсистем. Бізнес-Інформ. 2016. № 4. 

С. 14-20.  

4. Шевченко О. О. Цивілізаційна парадигма дослідження ґенези 
господарської системи. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. Вип. 15. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-

2017/4.pdf 

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

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

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

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» 

(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: 

 

1. Baltic research 

institute of 

transformation economic 

area problems, 

Certificate №20200750, 

july 20 – august 7, 2020, 

Riga, Latvia. “Innovative 

Educational 

technologies: European 
Experience and Its 

та перспективи розвитку в сучасних умовах. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент». 2017. № 27. С.  17-19.  

6. Шевченко О. О. Теоретико-методологічні засади аналізу 

еволюції господарських систем. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 17. 

С. 14-17.  

7. Шевченко О. О. Адаптація національної господарської системи 

до процесів глобалізації. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). 

С. 94-98. 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Shevchenko О. Development of the national economic system: 

architecture and inclusive issues. New trends in the economic systems 

management in the context of modern global challenges: collective 

monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. 
Sofia, 2020. 309 p. (особисто автору належить 0,8 др. арк. - gl. 1.3. 

P. 31-40.) 

2. Шевченко О.О., Познякова О.О. Державна політика 

соціального забезпечення: регуляторні впливи та правовий концепт: 

навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2020. 320 с. 

(15 др.арк.) 

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) 

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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

Application in Training 

in Economics and 

Management» by the 

specialty 232 “Social 

Security” (180 hours) 
2. ДВНЗ «Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет»,  

01.03.2020-30.04.2020 

рр. 

Тема «Механізм 

державного 

регулювання політики 

соціального 

забезпечення в умовах 
постконфліктного 

відновлення» 

Наказ №01-11 від 

28.02.2020 р 

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) 

30.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників»  

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 

13 років Програми і 

проєкти 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення  

 

Управління 

соціально-
трудовими 

відносинами 

 

Соціальна 

робота 

 

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. Vashchuk S P, Sviderskiy O A , Rovenskay V V, Smyrnova I I. 

Professional Stress and Organizational Working Conditions of Space-

Rocket Industry Employees as the Factors Determining Their Activities 

Productivity. International Multi-Conference on Industrial Engineering 

and Modern Technologies («FarEastCon»), Vladivostok, Russky Island, 
17.03.2020. Authors Web of Science. URL: 

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.441 

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

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Концептуальні засади розвитку та 

оцінки персоналу промислового підприємства на принципах 

соціальної відповідальності в умовах модернізації. Економічний 

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.441


ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

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. 

 

 

ТОВ «Спектраль», 

Свідоцтво № 16/2018 

Тема: «Аналіз 

технологій управління 

персоналом  на 

підприємстві в 

сучасних умовах 
господарювання» 

вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 130-136.  

2. Латишева О.В., Смирнова І.І., Антонова В.І. Проблеми 

оцінювання соціальних та еколого-орієнтованих бізнес-процесів на 

підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство».2020. Вип. №30. С.110-115.  

3. Смирнова І.І., Чемерис Є.Т. Концептуальні основи формування 

корпоративної соціальної відповідальності. Приазовський 

економічний вісник. 2020. № 3 (20). С. 195-201.   

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

Донбасу в контексті реформи децентралізації. Економічний вісник 

Донбасу, 2018. № 2(52). С.29-34.  

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

управління персоналом в сучасних економічних умовах України. 

Економіка та суспільство. 2018. №19.  

6. Smirnova І., Simakov K. The development of human capital in 
Ukraine: global influences and tendencies. Economic Herald of the 

Donbas. 2018. № 4 (54). Р. 51-56.  

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 
1. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Соціальна відповідальність у 

контексті сталого розвитку: монографія Краматорськ : ДДМА, 2019.  

157 с. 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого наукового видання 
Відповідальний виконавець наукової теми ДК-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. 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

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» 

Наказ 01-11 від 28.02. 

2020 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. Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є. Програми і 

проєкти соціального захисту та соціального забезпечення: методичні 

вказівки до виконання курсової роботи (спеціальність 232 Соціальне 

забезпечення). Краматорськ: ДДМА, 2020. 50 с. 

2. Смирнова І.І. Управління соціально-трудовими відносинами: 

конспект лекцій. Краматорськ: ДДМА, 2019. 74 с. 

3. Смирнова І.І., Гітіс Т.П. Програми і проєкти соціального 

захисту та соціального забезпечення: конспект лекцій. Краматорськ: 

ДДМА, 2020. 83 с. 

4. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Психологія комунікацій та 

управління конфліктами: посібник для самостійної роботи. 
Краматорськ: ДДМА, 2019.  264 с. 

5. Смирнова І.І., Гітіс Т.П. Соціальна робота: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА, 2020. 87 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 IV Міжнар. 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 IV 

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



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

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.  

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»; 

 

17 років Економіка 

соціального 

забезпечення 

 

Електронна 

демократія та 

електронне 
урядування 

 

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

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Гітіс Т. П., Чемерис Є. Т., Антонова В. І., Носаньова А. С. 

Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в 

Україні. Економічний Вісник Донбасу. № 1 (59). 2020. С. 116-122.  

2. 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.  

3. Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. Дослідження сучасного стану 

трудових ресурсів України. Вісник економічної науки України. Київ, 

Інститут економіки промисловості НАН України, 2018. №2. С. 43-47.  

4. Гітіс Т. П., 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 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

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 

1. Гітіс Т. П., Смирнова І. І. Економіка соціального забезпечення: 

конспект лекцій. Краматорськ : ДДМА, 2020. 64 с.  

2. Смирнова І.І., Гітіс Т.П. Програми і проєкти соціального 

захисту та соціального забезпечення: конспект лекцій. Краматорськ: 

ДДМА, 2020. 83 с. 
3. Смирнова І.І., Гітіс Т.П. Соціальна робота: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА, 2020. 87 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. Кисельова В. Ю., Клокова Л. С., Гітіс Т. П. Заробітна плата, як 

основний фактор впливу на міграційні процеси в Україні. Матеріали 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська 

діяльність: досвід, тенденції та перспективи». Харків: ХНУБА, 
2020. С. 69-71.  

2. Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. Дослідження рівня освіти населення 

в контексті забезпечення сталого розвитку України. Сталий розвиток 

в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної 

реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  

Краматорськ: ДДМА, 2018 р. С. 130-131.  

3. Гітіс Т.П., Чемерис Є. Т. Вивчення проблеми професійного 

розвитку персоналу у контексті забезпечення сталого розвитку 

промислових підприємств. Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та праві: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2018. С. 157-

159.  
4. Гітіс Т.П. Особливості розвитку соціальної відповідальності 

підприємств України. Соціально-економічні та правові аспекти 

трансформації суспільства : матеріали XXI Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. 

Бахмут: ДонУЕП, 2017.  С. 19-21.  

5. 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.  

 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 
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Обґрунтування 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
2017-2019рр. – наукове консультування Управління з 

гуманітарних питань Краматорської міської ради  

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 фінансів та кредиту 

(12 ДСК № 261321); 

 

Кандидат економічних 
наук, 

спеціальність 08.00.03 - 

економіка та управління 

національним 

господарством (ДК 

№050569), 2019 р; 

 

Тема дисертації:  

5 років Ділове та 

академічне 
письмо 

англійською 

мовою  

 

 

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. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій 
розвитку інвестиційних процесів в економіці україни у 

постконфліктний період. Ефективна економіка. 2018. №2. URL: 

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

2. Рагуліна Н. В. Інституційні чинники соціально-економічного 

розвитку постконфліктних територій України. Проблеми та 

перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного 

розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХІХ. 

Вип. 308. С. 187-192. 

3. Рагуліна Н. В. Концептуалізація підходів до розбудови 

інвестиційного механізму пост-конфліктного відновлення економіки 

України. Причорноморські економічні студії. 2018. №25. С. 210-214.  

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.  

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

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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«Розвиток 

інвестиційного 

механізму державної 

політики пост-

конфліктного 
відновлення 

національної 

економіки» 

1. Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., Долозіна І. Л., 

Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко О. О. Трансформація 

місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної 

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

Краматорськ : ДДМА. 2017. 300 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. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою 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 здобувачів 232 

спеціальності Соціальне забезпечення другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та 281 спеціальності Публічне управління та 

адміністрування напряму підготовки бакалавр та 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. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

(Business and Academic Writing in Foreign Language): конспект лекцій. 
Краматорськ: ДДМА, 2019. 142 с. 

2. Рагуліна Н. В. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

(Business and Academic Writing in Foreign Language): методичні 

рекомендації для виконання індивідуальних робіт. Краматорськ: 

ДДМА, 2019. 44 с. 

3. Рагуліна Н. В. Основи наукових досліджень у професійній 

сфері. Краматорськ, ДДМА, 2019. 75 с. 

Санталова 
Ганна 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

Кафедра 

хімії та 

Харківський державний 
політехнічний 
університет, 

17 років  Охорона праці 

в галузі та 
30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

хімії та 

охорони 

прац 

охорони 

праці 

2000 р.; 
Хімічна технологія 

високомолекулярних 
сполук, 

Інженер-хімік-технолог 
(МВ НХ № 014647) 

 
Кандидат хімічних 

наук, 
спеціальність 102 

«Хімія» 

(02.00.03  органічна 
хімія), 2009 р.  

(ДК № 052101); 
Тема дисертації: 

«Синтез, структурні 
особливості і реакційна 

здатність N-
арилсульфеніл- та N-

арилсульфініл-1,4-
бензохінонімінів», 

 
Доцент кафедри хімії та 
охорони праці, 2015 р. 

(12ДЦ № 042721) 
 

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, 

цивільний 

захист 

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 

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. 

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)  



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

гігієни праці, 

виробничої санітарії, 

безпеки дорожнього 

руху, поводження в 

надзвичайних 
ситуаціях», 

посвідчення № 8 від 

20.02.2019. 

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 

філософії та 
соціально-

політичних 
наук 

Кафедра 
філософії та 

соціально-
політичних 

наук 

Харківський державний 
університет ім. 

Н.Каразіна, 1988р., 
спеціальність: викладач, 

кваліфікація: 
викладач історії КПРС 

(ПВ 764179) 

 
Донбаська державна 

машинобудівна 
академія, 2019 р., 

спеціальність: 
073 «Менеджмент», 

 ОПП «Менеджмент» 

кваліфікація: 

магістр з менеджменту.  

(М 19 №.080981) 
 

Кандидат філософських 
наук,  

спеціальність  
033 «Філософія» 

(09.00.03 «Соціальна 
філософія та філософія 

історії»), 2002 р. 
(ДК № 017842) 

Тема дисертації: «Доля 
як предмет 

філософського дискурсу 
(соціально-

філософський аналіз 

26 років  

Технології 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення  

 

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 
1. Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія». 

Краматорськ: ДДМА, 2014. 144 с. (Гриф надано Міністерством освіти 

і науки України. Ліст від 09.10.2013). 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце, або 

робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

феномену)». 

 

Доцент кафедри 
економічної теорії, 

2007р. 
(12ДЦ № 016145) 

 
Підвищення 

кваліфікації: 

 
Донбаська державна 

машинобудівна академія 
МОН України,  

Свідоцтво АА 
№02070789/000117-16 

Тема: «Інституційне 
забезпечення і практика 

публічного 
адміністрування» 

13.06 – 02.07.16 р. 

олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Малої академії наук 

Участь у журі конкурсів "Мала академія наук України", Донецьке 

територіальне відділення МАН України. Відділення: філософії та 
суспільствознавства. Секція: соціологія (квітень 2019 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. Болотіна Є.В., Мироненко Є.В. Лобізм в публічному 

адмініструванні. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, 

менеджменту та права: теорія і практика»: Зб. тез доповідей. П.: 

ЦФЕНД, 2018. С.7-9. 

2. Болотіна Є.В., Ширкова А.Д. Соціальна інновація 
краудсорсінгу. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права в Україні та світі: зб. тез доповідей міжнар. 

науково-практичної конференції. П.: ЦФЕНД, 2020. Ч.5. С.19-21. 

3. Болотіна Є.В. Соціальне партнерство в сфери освіти. Сучасна 

освіта – доступність, якість, визнання: зб. наук. праць ХІ Міжнар. 

науково-методічної конференції. К.: ДДМА, 2019. С.25-30. 

4. Болотіна Є.В. Соціальна відповідальність: онтологія феномену. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та 

виробництва: міжгалузеві диспути». Київ, 2020. С.125-131. 

5. Bolotina Y., Hrytsyna A. Philosophy education: postmodern 

approach. XI Международная научно-практическая конференція 15-17 
июля 2020 г. (Осака, Япония): PERSPECTIVES OF WORLD 

PHILOSOFY SCIENCE AND EDUCATION. Осака, 2020. С. 21-24. 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

1. Наукове консультування персоналу з менеджменту та 

соціально-психологічних питань ПрАТ НКМЗ. Акт №1 від 29 травня 

2018 року 

2. Наукове консультування щодо розробки закладів підвищення 

ефективності соціально-психологічної роботи з персоналом 

середнього рівня ПАТ «ЕМСС». Акт №1 від 7 жовтня 2019 року 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

Бившева Лада 

Олексіївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Кафедра 

менеджменту 

Слов’ янський 

державний  педагогічний 

університет, 2004, 
спеціальність: 

психологія,  
кваліфікація: психолог 

(НК № 25815155) 
 

Кандидат економічних 
наук,  

спеціальність  051 
«Економіка»  (08.00.04 

„Економіка та 
управління 

підприємствами (за 
видами економічної 

діяльності)), 2012р., (ДК 
№000860)  

Тема дисертації: 
«Формувння системи 

управління 
інвестиційними 

ризиками підприємств 
харчової промисловості» 

 
Доцент кафедри 

менеджменту, 2015 р., 
(12ДЦ №042007) 

 
Підвищення 

кваліфікації: 

 
ПрАТ «НКМЗ», 

Свідоцтво № 11/2020 
Тема: Стратегія 

управління персоналом 
великого 

машинобудівного 
підприємства в умовах 

кризи, 10.09.2020р. - 

15 років Ділові 

комунікації та 

управління 

конфліктами 

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. Yasynska N., Fomichenko I., Byvsheva L., Voloshyna O., Krikunenko 
E. Assessment of the level of business readiness for digitalization using 

marketing and neural network technologies. Innovative Marketing. 

Volume 15 2019, Issue №3, pp. 42-59 (Scopus from 2018) 

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

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Byvsheva L., Kondratenko O., Kovalenchenko A. Features and 

Principles of Formation of Marketing Strategies in the Activity of 

Agricultural Enterprises of Ukraine. Economic Herald of the Donbas. 

2019. № 4.  Р. 117-123. 

2. Бившева Л. О., Кондратенко О.О., Желдак С.В.,. Коваленченко 
А. О. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Економічний 

вісник Донбасу. 2020. № 1. С. 137-144. 

3. Бивщева Л.О., Кондратенко О.О., Самсоненко Ю.А., Харасайло 

М. В. Стратегічні напрями фінансування соціальних послуг в умовах 

децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2. С. 131-142. 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Мироненко Є. В. 

Менеджмент: практикум. Краматорськ : ДДМА, 2018. 64 с. (ISBN 

978-966-379-864-6) 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій  

1. Бившева Л.О., Кондратенко О.О., Лисенко А.О. Еволюція 

поглядів на розвиток персоналу. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - 

praktická conference «AKTUALNI VYMOZENOSTI VEDY». 2018. 

VOLUME 5.: Praha. Education and Science¸ P 10-12 

2. Бившева Л.О., Матюшин І.В. Теоретичні аспекти професійного 

навчання персоналу. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická 

conference «AKTUALNI VYMOZENOSTI VEDY».2018. VOLUME 5.: 



ПІБ викладача Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

10.10.2020р. Praha. Education and Science. P 14-16 

3. Бившева.Л.О., Астапова Д.С. Теоретичні аспекти системи 

найму та оцінки персоналу у сучасних умовах. Materiály XIII 

Mezinárodní vĕdecko - praktická konference , Věda a vznik . Dil 8.: Praha. 

Education and Science¸ 2017. Р. 11–16  
4. Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Рахманова Т. М. 

Професійний розвиток особистості як невід’ємна складова 

людського. Матеріали XV міжнародної науково-практичної 

конференції «Закон. Економіка. Публічне адміністрування». Том  5. 

м. Софія.  С. 25-26  

5. Бившева Л.О., Кондратенко О. О., Попова К. С.  Сутність 

соціальних складових само менеджменту. Матеріали XV 

міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми 

європейського континенту - 2019». Том  6. м. Прага. С. 29-30.  

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
Наукове консультування  ПрАТ «НКМЗ» щодо удосконалення 

інформаційного забезпечення процесів підготовки та проведення 

акціонерних зборів . Акт №1 від 29 травня 2018 року 

Шубна 

Олена 

Василівна 

 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

Кафедра 

менеджменту 

Білгородський 

університет споживчої 

кооперації, 2002 р.,  

спеціальність: світова 

економіка,  

кваліфікація: економіст  

(БВС 0156216)  

Довідка про 

нострифікацію 

диплому від 

21.04.2011 р. 

 №6/іц-н-361/085.11 
 

Кандидат економічних 

наук,  

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка 

18 років Методи 

обґрунтування 

та ухвалення 

рішень в 

професійній 

сфері  

 

Соціальне 

моделювання і 

прогнозування 

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 

суспільства та трансформаційна економіка України.  Бізнесінформ. 

2016. №10. С. 14-21. 

4. Шубная Е. В., Печеная Т. А. Современные проблемы и 

перспективы развития ИТ-отрасли в государственной политике 

Украине.  Научный вестник Донбасской государственной 

машиностроительной академии. Краматорск: ДГМА, 2016.  №  2 (20 

Е).  С. 203-210. 



ПІБ викладача Посада 
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підрозділ, у 
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кваліфікацію викладача 

Стаж 
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ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОПП 

Обґрунтування 

(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)  

(диплом ДК № 005880) 

Тема дисертації: 

«Регіональні 

особливості 

просторової асиметрії 

розміщення та 

функціонування 

трудових ресурсів 
України» 

 

 

5.  Болотіна Є. В., Волошина О. О., Шубна О. В. Іноваційні 

підходи до управління персоналом підприємств машинобудівної 

галузі. Управління економікою: теорія та практика: П'яті 

чумаченківські читання. 2017.  С.119-128. 

30.3.Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Шубна О В. та ін. 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. 

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  «Трансформаційні 
перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних 

змін: еволюція та управління» (№ 0114U003939). 

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. Шубна О. В.  Прийняття управлінських рішень в сфері 

соціально-економічної допомоги: стислий конспект лекцій. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. 58 с. 

2. Шубна О. В.  Прийняття управлінських рішень в сфері 

соціально-економічної допомоги: методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання. 

Краматорськ, ДДМА, 2019. 47 с. 

3. Шубна О. В.  Прийняття управлінських рішень в сфері 

соціально-економічної допомоги: методичні рекомендації до 

самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою «Економіка та організація соціального 

забезпечення». Краматорськ, ДДМА, 2020. 51 с. 

Мельченко 

Віталій 

Доцент 

кафедри 

Кафедра 

менеджменту 

Харківський державний 

педагогічний 

4 роки Право 

соціального 
30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 
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Іванович менеджменту університет ім. Г. С. 

Сковороди,  

2004 р. 

спеціальність: 

правознавство 
кваліфікація: юрист 

(ХД № 23949141) 

 

 

Кандидат юридичних 

наук,  

12.00.07 -

адміністративне право і 

процес; фінансове 

право; інформаційне 

право, 2013 р. 
(ДК №01772) 

Тема дисертації: 

«Адміністративно-

правові засади 

державного  

контролю за режимом 

доступу до відкритої  

інформації» 

 

Підвищення 

кваліфікації: 

 
Рада адвокатів 

Донецької області 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації адвокатом 

серія ДН № 0118 від 

07.02.2019 року 

 

Рада адвокатів 

Донецької області 

забезпечення 

 

Механізм 

адвокації прав 

людини та мало 
захищених 

верств 

1. Мироненко Є.В., Фоміченко І.П., Шевченко О.О., Мельченко 

В.І. та ін. Управління бізнесом: структурні зміни, маркетингові та 

правові аспекти: монографія. К.: «Центр учбової літератури», 2020. 

280 с. 

30.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 
З 22.03.2006 року по теперішній час адвокат Національної 

асоціації адвокатів України.  

З 07.11.2015 року по теперішній час за рішенням конференції 

адвокатів Донецької області є представником від адвокатів регіону до 

складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

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

років 

Досвід у здійсненні захисту у кримінальному обвинуваченні, 

також працюю зі справами цивільної та адміністративної 

спеціалізації. Кількість років практики складає більше 13 років. 

За останні 10 років, як адвокат брав участь приблизно у 250 
судових справах, в основному був єдиним адвокатом і особисто 

приймав участь, у судових засіданнях. 

30.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

Наукове консультування - ТОВ «Завод Реммаш, 2015 - 2019 р. 

Науково консультування – Донбаської державної машинобудівної 

академії, 2019-2020 р. 
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Сертифікат  

серія ДН № 074  

від 08 червня 2019 року 

Тема: «Правила 

адвокатської етики та 
підставам притягнення 

адвоката до 

дисциплінарної 

відповідальності» 

 


