
Інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, у якому 

працює викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач 

на ОП 

Обґрунтування 

Бившева Лада 

Олексіївна 

Доцент  Кафедра 

менеджменту 

Слов’ янський 

державний  

педагогічний 

університет, 2004, 

«Психологія», 

психолог 

(НК № 25815155) 

К.е.н, Спеціальність 

– 073 

«Менеджмент» 

(08.00.04 

„Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 2011р. 

(ДК №000860) 

Тема дисертації: 

«Формувння 

системи управління 

інвестиційними 

ризиками 

підприємств 

харчової 

промисловості» 

Доцент кафедри 

менеджменту, 2015 

(12ДЦ №042007) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

ДДМА, 

Свідоцтво АА 

02070789/ 

000113-16 

Тема: 

15 років Психологія 

лідерства та 

професійної 

успішності 

 

Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 

30.1. Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

Nadiia Yasynska, Inna Fomichenko, Lada 

Byvsheva, Olena Voloshyna, Ekaterina 

Krikunenko 

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.  Бившева Л.О., Волошина О.О., Яцишин 

Р.О. Психологічні аспекти розвитку 

креативних здібностей студентів на 

заняттях з менеджменту // Гуманізація 

навчально-виховного процесу. Збірник 

наукових праць ДВНЗ “Донбаський 

державний педагогічний університет”.- 

№6(92) -2018.-Харків ТОВ «Видавництво 

НТМТ»-  с. 252-269 

2. Бывшева Л.А,Сан жура В.С., Бирюков 

К.В. Основные тенденции развития рынка 

труда IT-отрасли в Украине за 2014-2016г. 

В Украине./ Бывшева Л.А,Сан жура В.С., 

Бирюков К.В. Вестник Донбасской 

государственной машиностроительной 

академии. – Краматорск: ДГМА, 2016. - №  

3 (39). – С. 9-13 

3. БившеваЛ.О., КондратенкоО.О., Лисенко 



Мотивація 

персоналу в системі 

самоменеджмент 

13.06 – 02.07 2016  

р.. 

 

ПрАТ «НКМЗ», 

Свідоцтво № 

11/2020 

Тема: Стратегія 

управління 

персоналом 

великого 

машинобудівного 

підприємства в 

умовах кризи, 

10.09.2020р. - 

10.10.2020р 

 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова 

Сертифікат № 

180520183 

Тема: 

Теорія і практика 

консультування 

18.05.2018 р. 

 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова 

Сертифікат № 

2910201827 

Тема: 

Методи арт-терапії 

у роботі з 

особливими дітьми 

20.10.2018 р. 

А.О. Франчайзінг як ефективна форма 

розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні./ БившеваЛ.О., КондратенкоО.О., 

Лисенко А.О. Економічний вісник Донбасу 

. Науковий журнал, №3 , 2018.- с. 136-141 

4.Бившева Л.О.Кондратенко О.О. 

Особливості найму та підбору персоналу в 

сучасних організаціях / Бившева 

Л.О.Кондратенко О.О .-Научный вестник 

ДГМА. – 2015. - №3(18E). – С.244-251 

5. Бивщева Л.О.,Кондратенко О.О. Real 

estate as an efficient instrument for innovative 

activities of industrial enterprises in modern 

conditions/ Економічний вісник Донбасу.-

Київ.-№4(54).-2018 р.20-25 

6. Byvsheva L. Features and Principles of 

Formation of Marketing Strategies in the 

Activity of Agricultural Enterprises of 

Ukraine / L. Byvsheva, O. Kondratenko, A. 

Kovalenchenko // Economic Herald of the 

Donbas. – Kyiv – Starobilsk, 2019. - № 4. – р. 

117-123. 

7. Бившева Л.О. Стратегічне 

управління персоналом як фактор 

зростання конкурентоспроможності 

промислового підприємства / Л.О. 

Бившевa, О.О. Кондратенко, С.В. Желдак., 

А.О.Коваленченко// Економічний вісник 

Донбасу. – Київ– Старобільськ, 2020. - № 

1. – С. 137-144. 

8. Бившева Л.О. Стратегічні напрями 

фінансування соціальних послуг в умовах 

децентралізації/ Л.О. Бившевa, О.О. 

Кондратенко, Ю.А.Самсоненко, 

М.В.Харасайло // Економічний вісник 

Донбасу. – Київ– Старобільськ, 2020. - № 

2. – С. 131-142. 

 

30.3. Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії 

1. Трансформаційні перетворення 

господарської системи в контексті 

глобалізацій них змін: еволюція та 



управління [монографія] / за заг. ред. 

Мироненка Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2017. – 272 с. 

2. Менеджмент: практикум / Л. О. 

Бившева, О. О. Кондратенко, Є. В. 

Мироненко. – Краматорськ : ДДМА, 2018. 

– 64 с. (ISBN 978-966-379-864-6) 

 

30.14 керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/ журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським 

науковим гуртком/ проблемною групою, 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів, керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України, виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з 

видів спорту, виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань, керівництво спортивною 

делегацією, робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу. 

Робота у складі журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади «Менеджмент 



інноваційної діяльності за спеціальності 

073 «Менеджмент» 15-17 травня 2017 року 

 

30.15 наявність науково–популярних та / 

або консультаційних (дорадчих) та / або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1.Бившева Л.О., Кондратенко О.О., Рубан 

О.О.  Развитие системы контроля качества 

в Украине./ MATERIAŁY 14  

MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-

PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI « 

DYNAMIKA NAUKOWYCH BADAN-2018 

VOLUME 5 Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. 

Nauka i studia , P 18-20 

2. Волошина О.О., Лаврина І.В., Бившева 

Л.О. Розвиток креативних здібностей 

студентів на заняттях з менеджменту/ 

Materials of the XV International scientific 

and practical Conference Modern scientific 

potential -2019 , February 28 -March 7, 

2019 Pedagogical sciences. : Sheffield. 

Science and education LTD -128p. 

3. 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  ̧P10-12 

4. Бившева Л.О., Матюшин І.В. Теоретичні 

аспекти професійного навчання персоналу 

Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - 

praktická conference «AKTUALNI 

VYMOZENOSTI VEDY»-2018 VOLUME 

5.: Praha. Education and Science  ̧P14-16 

5. 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. – 11–16 s. 

6. Бивщева Л.О.Професійний розвиток 



особистості як невід’ємна складова 

людського капіталу / Л.О.Бившева, 

О.О.Кондратенко, Т.М. Рахманова // 

Матеріали xv міжнародної науково-

практичної конференції «Закон. Економіка. 

Публічне адміністрування», том  5: м. 

Софія 15-22 листопада 2019 р. – С. 25-26  

7. Бивщева Л.О. Сутність соціальних 

складових самоменеджменту / 

Л.О.Бившева, О.О.Кондратенко, 

К.С.Попова // Матеріали xv міжнародної 

науково-практичної конференції «Наукові 

проблеми європейського континенту - 

2019», том  6: м. Прага 22-30 листопада 

2019 р. – С. 29-30. 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

ПрАТ «НКМЗ» наукове консультування 

щодо удосконалення інформаційного 

забезпечення процесів підготовки та 

проведення акціонерних зборів  

Акт №1 від 29 травня 2018 року 

ПАТ «ЕМСС» 

Наукове консультування щодо розробки 

зажлдів підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності ПАТ «ЕМСС» 

Акт №1 від 7 жовтня 2019 року 

 

Коротенко Євген 

Дмитрович 

Старший викладач  Кафедра мовної 

підготовки 

Горлівський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1994. 

Спеціальність:  

англійська мова, 

українська мова та 

література. 

Кваліфікація:  

вчитель англійської 

мови, української 

мови та літератури. 

Диплом ЛЖ 

> 20 років Ділове та 

академічне письмо 

іноземною мовою 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Коротенко Є. Д. Зміна інтерпретацій 

мови як головна передумова 

«лінгвістичного повороту» у філософії / 

Є. Д. Коротенко // Мультиверсум : 

філософський альманах. – К., 2009. – Вип. 

80. – С. 74–85. 

2. Коротенко Є.Д. Концепція подолання 

опозиції «синхронія – діахронія мови» у 

творах Р. Якобсона / Є. Д. Коротенко // 

Мультиверсум : філософський альманах. – 



№009398 

від 15.06.1994 р. 

К. філос. н. 

Спеціальність – 

09.02.05  - історія 

філософії 

Диплом ДК 

№030292 

від 30.06.2015 р. 

Тема дисертації: 

“Опозиція 

«синхронія-діахронія 

мови» як засадничий 

принцип 

французького 

структуралізму”. 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

Міжнародне 

стажування в 

академії Я.Длугоша 

в Чехонстові 

(Польща), 128 годин 

за програмою 

«Іноваційні 

технології в науці та 

освіті: європейський 

досвід»; сертифікат 

№ 039712 від 

30.09.2017 

 

К., 2010. – Вип. 10 (98). – С. 53–65. 

3. Коротенко Є.Д. Структуральний метод 

К. Леві-Стросса та його значення для науки 

і філософії / Є. Д. Коротенко // 

Політологічний вісник : зб. наук. праць. – 

К. : ІНТАС, 2011. – Вип. 56. – С. 16–25. 

4. Коротенко Є.Д. Структура психіки та її 

зв'язок з мовою у філософії Ж. Лакана / 

Є. Д. Коротенко // Мультиверсум : 

філософський альманах. – К., 2012. – Вип. 

8 (116). – С. 40–51. 

 

5. Коротенко Є.Д. Філософський контекст 

лінгвістичної теорії Ф. де Сосюра / 

Є. Д. Коротенко // Мультиверсум : 

філософський альманах. – К., 2010. – Вип. 

7 (95). – С. 91–103. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

ISBN 978-617-619-184-1 Библиотека 

Международной Кафедры Юнеско 

«Философия человеческого общения», 

«Философия языка: в границах и вне 

границ», Международная серия 

монографий №9, Харьковский 

национальный технический университет 

сельского хозяйства им. Петра Василенко, 

г.Харьков, 2016г. 

 

30.5. Участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

Проект Erasmus + 586114-EPP-1-2017-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP (Угода про грант 

Erasmus + 2017 -2894/001-001 від EACEA) 

«Innovative Multidisciplinary Curriculum in 

Artificial Implants for Bio-Engineering BSc / 

MSc Degrees» («Розробка інноваційної 

міждисциплінарної навчальної програми з 

інтелектуальних імплантатів для 

бакалаврів і магістрів в області 

біоінженерії / BIOART»). 



 

30.10. Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника … кафедри 

… 

Завідувач кафедри мовної підготовки 

ДДМА з 2003р. 

 

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. Холодняк Ю.С., Капорович С.В.,   

Коротенко Е.Д., 

«Силовой расчёт плоских ферм с  

использованием  упрощённой  двумерной  

модели  вынужденных колебаний», 

сборник научных трудов международной к

онференции  

«Современные инновационные технологии

   

подготовки инженерных кадров  для горно

й промышленности и транспорта 2020», 

24‐25 апреля 2020 года, 

Украина, Днепр, с.130-139. 

2. Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С., 

«Аспекти застосування мобільних 

технологій при навчанні англійській мові», 

матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Людина, 

суспільство, комунікативні технології», 

м.Харків-м.Лиман, 2019р.. 

3. Коротенко Є.Д., «Р.Якобсон: діахронія 

як еволюція мовних структур», матеріали 

V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Людина, суспільство, 

комунікативні технології», м.Харків-

м.Лиман, 2017р., с.210-213. 

4. Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С., 

«Європейські тенденції вітчизняної вищої 

освіти», матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Людина, 

суспільство, комунікативні технології», 

м.Харків-м.Лиман, 2016р., с.217-219. 



5. Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С., 

Прасолова А.Є. «Мовні та моральні 

аспекти міжкультурної комунікації в 

діловому спілкуванні міжнародних 

компаній», збірник наукових праць ХІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

Internet-конференції за міжнародною 

участю «Корпоративна культура 

організацій ХХІ століття», м.Краматорськ, 

2015р., с.30-32. 

 

30.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

Робота на посадах вчителя/викладача 

англійської мови з 01.09.1994р. 

Шевченко Олена 

Олександрівна 

Доцент Кафедра 

менеджменту 

ДДМА 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 2000 р., 

«Фінанси», 

економіст 

(НК № 13571042) 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність 051 – 

«Економіка» 

(08.00.01 -  

економічна теорія та 

історія економічної 

думки, 2008 р. 

(ДК № 050114). 

Тема дисертації: 

«Інновації як 

пріоритетний 

напрямок 

інвестування в 

трансформаційній 

економіці». 

PhD, 25 липня 2009 

р. 

Доцент кафедри 

економічної теорії, 

25 січня 2013 р. 

(12ДЦ № 033423). 

Доктор економічних 

20 років Основи наукових 

досліджень у 

професійній сфері 

 

Глобальная 

економіка 

 

Рекламний 

менеджмент 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 1. Diagnostics of systemic 

risk impact on the enterprise capacity for 

financial risk neutralization: the case of 

Ukrainian metallurgical enterprises / Kolupaieva 

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

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, http://economic-

research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1

719/1608 

2. Justification of scenarios of state regulatory 

policy of Ukraine / Kolupaieva I. Shevchenko O. 

// 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) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/

%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%

D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/135



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.)» 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

 

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 Application in 

Training in 

Economics and 

Management» by the 

specialty 232 “Social 

Security” (180 hours) 

 

2. ВНЗ «Київський 

університет 

7-Article%20Text-3268-3-10-20191023.pdf 

3.Kolupaieva I., Shevchenko О.,Mytsenko I., 

Borysova А. Analysis of migration processes 

and assessment of their impact on the 

development of international money transfers of 

Ukraine // European Financial Systems 2019. 

Proceedings of the 16th International Scientific 

Conference, Brno: Masaryk University, 2019,  

ISBN 978-80-210-9337-1 (for print version 

Proceeding), ISBN 978-80-210-9338-6 (for on-

line version Proceeding). (закордонне видання, 

Міжнародна наукометрична база Web of 

science.). 

https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2019/Procee

dings_final.pdf 

4. IDEFO-Technology of Modeling of Processes 

of Minimization the Resistance of the Personnel 

to Organizational Changes at the Enterprise / 

Stashkevych I., Turlakova S., Shevchenko O., 

Derzhevetska M. // Wseas transactions of 

Environment and development. 2020. Vol. 16. 

PP. 286-296. E-ISSN: 224-3496. DOI: 

10.37394/232015.2020.16.30. Міжнародна 

наукометрична база Scopus. 

 

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 (Index Copernicus , 

Research Bible, РІНЦ). 2020. Т. 25. Вип. 3 

(82). С. 8-12. (0,7 др. арк.) 

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. Теоретико-методологічні 

засади аналізу еволюції господарських 



ринкових відносин», 

07.05.2020-

09.06.2020, за 

спеціальністю 281 

«Публічне 

управління та 

адміністрування», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СС 

№ 02030494/056148, 

тема: 

«Обґрунтування 

концепції 

формування 

європейської моделі 

публічної служби в 

Україні» 

 

3. 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. 

 

4. ДДМА,  

13.06.2016-

02.07.2016 р., за 

систем. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні 

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

14-17. (0,5 др. арк.) 

4. Шевченко О. О. Імперативи розвитку 

господарських систем сучасного світу. 

Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва. (Index Copernicus). 2015. № 

4 (11). С. 102-107. (0,5 др. арк.) 

5. Шевченко О. О. Особливості модернізації 

господарської системи суспільства (протягом 

ХХ ст.). Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні 

науки (Research Bible, РІНЦ). 2015. № 2 . С. 

12-19. (0,8 д. а.) 

6. Шевченко О. О. Категорія «господарська 

система»: теоретико-дефінітивна експозиція 

в економічній думці. Вісник Одеського 

національного університету імені І. І. 

Мечникова. Економіка (Research Bible, 

РІНЦ). 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 8-12. (0,7 др. 

арк.) 

7. Шевченко О. О. Адаптація національної 

господарської системи до процесів 

глобалізації. Економічний вісник Донбасу 

(Research Bible, РІНЦ). – 2016. - № 3 (45). – 

С. 94-98. (0,7 др. арк.) 

8. Шевченко О. О. Розвиток структури 

господарської системи: системно-

синергетичний аналіз підсистем. Бізнес-

Інформ (Ulrichsweb ™, RePEc, РІНЦ, Index 

Copernicus, Directory of Open Access Journals, 

Cite Factor, Academic Journals Database, SIS, 

Advanced Science Index, Open Academic 

Journals Index, Get Info, Bielefeld Academic 

Search Engine, Info Base Index, Open Aireі 

Open AIREplus, WorldCat, Serials Union 

Catalogue, COPAC, Socionet, Open Access 

Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bib). 

2016. № 4. С. 14-20. (0,8 др. арк.) 

9. Шевченко О. О. Цивілізаційна парадигма 

дослідження ґенези господарської системи. 

Глобальні та національні проблеми 

економіки (Index Copernicus). 2017. Вип. 15. 



спеціальністю 

«Менеджмент»,  

тема «Сучасні 

тренди 

трансформації 

валютної політики 

України в умовах 

економічної 

інтеграції»,  

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації АА 

02070789/000115-16. 

 

5. ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана»,  

02.04.2012-

13.04.2012 р., за 

спеціальністю 

«Економічна 

теорія», свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації СПК № 

291288. 

 

6. ДДМА, 

10.09.2020-

10.10.2020, 

сертифікат про 

стажування № 

20/2020, тема: 

«Застосування 

маркетингових 

технік в бізнесі: 

трендвотчинг та Re-

frarming» 

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

2017/4.pdf (дата звернення: 29.04.2017) (0,7 

др. арк.) 

10. Шевченко О. О. Національна 

господарська система: проблеми та 

перспективи розвитку в сучасних умовах. 

Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: 

«Економіка і менеджмент» (Index 

Copernicus). 2017. № 27. С.  17-19. (0,5 др. 

арк.) 

 

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. Управління бізнесом: 

структурні зміни, маркетингові та правові 

аспекти [Монографія] за заг. ред.. 

Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280с. 

3. Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник за 

заг.ред. д.е.н. Шевченко О.О. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2020. – 360с. 

4. 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.) 

5. 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.) 

6. 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.) 

7. Shevchenko E. A. Transformational 

conversion of the economic system in the 

context of globalization changes: evolution and 

management // Socio-economic problems of 

management: Collective monograph. Thorpe-

Bowker, Melbourne, Australia, 2015. 324 p. 

особисто автору належить 0,8 д. а. - r. 1.5. Р. 

44-52.) 

8. Shevchenko E. A. Specificity of the modern 

paradigm of theoretical studies of the economic 

system in the context of globalization // 

Problems of social and economic development 

of business: collective monograph. Publishing 

house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. 408 

p. (особисто автору належить 0,8 др. арк. - gl. 

2.9. P. 199-204.) 

9. Шевченко О.О. Історія економіки та 

економічної думки: сучасні економічні 

теорії. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 

288 с. (Гриф МОНУ: лист № 1/ ІІ – 11909 від 

23.12.2010 р., 14 др. арк.) 

10. Шевченко О.О. Міжнародна економіка. 

Краматорськ: ДДМА. 2012. 376 с. (Гриф 

МОНУ: лист № 1/ ІІ – 10923 від 22.11.2011р., 

21,9 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  

член редакційної колегії збірника наукових 

праць «Історія народного господарства та 



економічної думки України» ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

ISSN 2522-4271 (Online), ISSN 0320-4421 

(Print)  

 

Керівник НДР ДК-09-2019 «Механізми 

регулювання соціально-економічної політики 

держави в умовах постконфліктного 

відновлення» (ДР №0119U103842) 

Відповідальний виконавець НДР ДК 05-2020 

«Стратегічні імперативи менеджменту» (ДР 

№ 0120U104003) 

Відповідальний виконавець НДР ДК 03-2017 

«Управління бізнесом в умовах транзитивної 

економіки України» (ДР №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 (2017-2019 рр.) 

 

30.11 участь у атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьохразових 

спеціалізованих вчених рад) 

заступник голови спеціалізованої вченої ради 

Д 12.105.03 у Донбаській державній 

машинобудівній академії, спеціальність 

08.00.03 – економіка та управління 



національним господарством (наказ МОНУ 

№ 1301 від 15.10.2019) 

 

30.15 наявність науково–популярних та / 

або консультаційних (дорадчих) та / або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій  

1. Shevchenko O. O. Modern economic thought 

on economic system. Modernization of socio-

economic system: the new economic conditions: 

International Scientific Conference, Conference 

Proceedings, September 28th, 2016, Kielce, 

Poland: Baltija Publishing, 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.) 

3. Шевченко О. О. Проблеми розвитку 

економічної системи у працях К.Маркса та 

представників неокласичного напряму 

економічної думки. Економічна спадщина 

К.Маркса: погляд через призму століть: зб. 

матеріалів доп. учасн. Всеукраїнського 

Круглого столу, Київ, 25 квітня 2018 року. 

Київ: КНЕУ, 2018. С. 103-104. URL: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Econo

mics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+

gospodarstva/212121ZbD196rnik28A529-

verstka_Marks__2018.pdf (дата звернення: 

19.05.2018) (0,2 др. арк.) 

4. Shevchenko E. A. Civilizational paradigm as 

a basis for the study of the economic system of 

society. Economics, management, law: problems 

and prospects: Collection of scientific articles. 

Vol. 1. Agenda Publishing House, Coventry, 

United Kingdom, 2015. P. 145-148. (0,4 др. 



арк.) 

5. 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.) 

6. Diagnostics of system risk impact on the 

enterprise capacity for financial risk 

neutralization / Kolupaieva I., Pustovhar S., 

Suprun O., Shevchenko O. 10thInternational 

conference on applied economics 

«Сontemporary issues in economy»: Abstract 

bookedited by Adam P. Balcerzak Ilona 

Pietryka, Toruń, Poland 27–28 June 2019. – Р. 

135. (0,3 др. арк.) 

7. Shevchenko O. O. Genesis of the modern 

model of functioning of global economy. 

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.) 

8. Shevchenko O.O. National economic 

development model^ conceptual fundamentals 

of social security.  

 

30.16 участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю   

Член Всеукраїнської громадської організації 

«Українська асоціація економістів-

міжнародників»   

 

Фоміченко Інна 

Петрівна 

Доцент Кафедра 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 

1999 р, 

«Економіка 

підприємства» 

20 років Стратегічний 

маркетинг 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection  



інженер-економіст; 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 

1999р., 

«Інформаційні 

технології 

проектування», 

інженер-

системотехнік 

 

К.е.н., 

Спеціальність   075 

«Маркетинг» 

(08.00.04 

«Економіка та 

управління 

підприємствами» (за 

видами економічної 

діяльності)), 2009р. 

(диплом ДК № 

054178) 

Тема дисертації: 

«Управління 

процесами 

інформаційного 

забезпечення 

гірничорудних 

підприємств 

корпоративної 

структури”, 

Доцент кафедри 

менеджменту 

(атестат 12ДЦ № 

029199) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

1) ДДМА, 

Свідоцтво АА 

02070789/000110-16. 

Тема: Управління 

1. Фоміченко І.П. Управлінські 

технології комунікативного менеджменту / 

І.П. Фоміченко, Є.В. Болотіна Є.В., В.О. 

Шашко // «Бізнес Інформ» Харківського 

національного економічного університету». – 

Харків: ХНЕУ, 2018. – № 9 (488). – С. 212-

219. Ulrichsweb Global Serials Directory 

(США), Research Papers in Economics (США), 

Російський індекс наукового цитування 

(Росія), Index Copernicus (Польща), Directory 

of Open Access Journals, CiteFactor (США), 

Academic Journals Database (Швейцарія), 

Scientific Indexing Services, Advanced Science 

Index, Open Academic Journals Index, GetInfo 

(Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase 

Index, OpenAIRE (Європейський Союз), 

WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика 

Британія), COPAC Union Catalogue (Велика 

Британія), Соціонет (Росія), J-Gate (Індія), 

Академия Google (США), Research Bible 

(Японія). 

2. Nadiia Yasynska, Inna 

Fomichenko, Lada Byvsheva, Olena Voloshyna, 

Ekaterina Krikunenko 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 2019). 

3. Svitlana Turlakova, Oleksandr 

Vyshnevskyi, Bohdan Lohvinenko, Fomichenko 

Inna, Role of Reflexive Characteristics of 

Agents in the Level of Consistency of Goals in 

the Group. - Wseas transactions on environment 

and development Volume 16, 2020/ - pp 297-

304 (Scopus from 2020) 

 

302 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  

1. Fomichenko I. The influence of 

financial decentralization on the restoration of 

the economy of Donbass// І.Fomichenko, 

Barkova S // Economsc Herald of the Donbas. – 



конкурентоспромож

ністю організацій в 

умовах 

транзитивної 

економіки 13.06 – 

02.07 2016 р.  

 

2) Центр 

медіації донецької 

торгово-

промислової палати 

інститут миру та 

порозуміння, м. 

Київ, сертифікат 

№77-2016, 

«Інтелектуальні 

інструменти 

управління 

процесом пошуку 

рішень в галузі 

практичної 

психології і 

медиації", 

27.02.2016р. (5 

годин) 

 

3) Salzburg, 

certificate № 556 . 

Has participated 

successfully in the 9 

International 

Scientific and 

Practical Workshop. 

Formation of 

knowledge economy 

as the basis for 

information society 

(180 hours). 2019 

 

4) 31 August - 07 

September, 2020 

Lublin, Republic of 

Poland Certificate 

About the 

Київ, 2018. - № 4 (54) – С. 12 – 18.  

2. Фоміченко І.П., Баркова С.О., 

Дудченко М.П. Чинники впливу на 

конкурентоспроможність малих і середніх 

підприємств Донецького регіону. // 

Економічний вісник Запорізької державної 

інженерної академії : науковий журнал. – 

Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – № 5 (17). – С. 142 – 

145. 

3. Фоміченко І.П., Баркова С.О. 

Вплив інтеграційних процесів ЄС на 

стратегічний розвиток України в умовах 

глобалізації. // Управління економікою: 

теорія та практика. Сьомі Чумаченківські 

читання: зб. наук. праць/.НАН України, Ін.-т 

економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша,  – 

Київ, 2018. – С. 73-83. 

4. Фоміченко І.П., Болотіна Є.В., 

Шашко В.О. Управлінські технології 

комунікативного менеджменту / І.П. 

Фоміченко // «Бізнес Інформ» Харківського 

національного економічного університету». – 

Харків: ХНЕУ, 2018. – № 9 (488). – С. 212-

219.  

5. Fomichenko I., Barkova S. Internet 

marketing as the development of industrial 

enterprises in modern economic conditions // 

Economsc Herald of the Donbas. – Київ, 2019. - 

№ 4 (58). – С. 124-122.   

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії  

1. Стратегічне управління 

підприємством: Навч. Посібник/ Є.В. 

Мироненко, І.П., І.П. Фомиченко, А.В. 

Остафійчук – Краматорськ.:ДДМА, 2011. –

278с. (Гриф надано МОН України (лист № 1/ 

ІІ – 4939 від 10.06.2010р.) ISBN 978-966-379-

503-4 

2. Фоміченко І.П. Стимулювання 

праці персоналу корпоративного 

підприємтва. Аудит управлінської діяльності: 

адміністративного менеджменту, бізнес-

адміністрування, корпоративного 



international skills 

development (the 

webinar) ES № 

1297/2020 

07.09.2020 In the 

international skills 

development (the 

webinar) on the 

theme “The cloud 

storage service for 

online studying on 

the example of zoom 

platform”, Lublin, 

(1.5 ECTS, 45 hours). 

 

5) ДДМА, 

Свідоцтво 18/2020. 

Тема: Вплив 

ефективної 

маркетингової 

стратегії на 

досягнення 

конкурентних 

переваг 

машинобудівного 

підприємства. 

(10.09-10.10.2020) 

управління, менеджменту підприємства 

(показники оцінки результатів, їх облік та 

прогногування): монография/ за заг. ред. д-ра 

економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. – Кривий 

Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016.  – 311 с.: ил., 

табл. ISBN 978-617-7104-71-0 (особистий 

внесок 189-201). 

3. Fomichenko I.P. Management of 

information support processes of enterprises of 

the corporate structure in terms of transitive 

economy. National economic Development and 

Modernization: experience of Poland and 

prospects for Ukraine – Collective monograph. – 

Vol. 2 Poland: “Izdevnieciba “Baltija”, 2017. – 

348p.: ISBN 978-9934-8643-4-6 (особистий 

внесок  232-246).  

4. Фоміченко І.П. Трансформаційні 

перетворення господарської системи в 

контексті глобалізаційних змін: еволюція та 

управління. [Монографія]/ [авт.кол.: 

Мироненко Є.В., Шевченко О.О., и др.]. за 

заг. ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2017. – 272 с. 

5. Fomichenko I.P. Menedgment of 

modern socio-economic system. – Collective 

monograph. – Vol.2. Lithuania: Izdenieciba 

«Baltija Publishing», 2017. – 260 р. (особистий 

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

6. Управління бізнесом: структурні 

зміни, маркетингові та правові аспекти 

[Монографія]/ [авт. кол.: Мироненко Є.В., 

Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. 

ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280 с. 

7. Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник]/ [авт. 

кол.: Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Бєлікова 

О.Ю., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. 

д.е.н.  Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360 с. 

 

30.9 керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 



предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідних 

робіт учнів-членів Національного центру 

“Мала академія наук України”, участь у 

журі олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України”  

Участь у журі конкурсів “Мала академія наук 

України” 

 

30.10 організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/ інституту/ 

факультету/ відділення (наукової 

установи)/ філії/ кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової 

установи)/ навчально-методичного 

управління (відділу)/ лабораторії/ іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/ вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/ відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника  

В.о. завідувача кафедри «Менеджмент» 

 

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. Стратегічне управління 

підприємством: Навч. Посібник/ Є.В. 

Мироненко, І.П., І.П. Фомиченко, А.В. 

Остафійчук – Краматорськ.:ДДМА, 2011. –

278с. (Гриф надано МОН України (лист № 1/ 

ІІ – 4939 від 10.06.2010р.) ISBN 978-966-379-

503-4 

2. Організація підприємницької 

діяльності: методичні вказівки до виконання 

та захисту курсової роботи для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент». / І.П. 

Фоміченко, С.О. Баркова. – Краматорськ: 



ДДМА, 2018. – 13 с. 

3. Стратегічний маркетинг: 

методичні вказівки до виконання та захисту 

курсової роботи для студентів спеціальності 

075 «Маркетинг». / З.С. Каїра, І.П. 

Фоміченко, О.Є. Бурцева. – Краматорськ: 

ДДМА, 2018. – 25 с. 

4. Стратегічний маркетинг: 

конспект лекцій/ І.П. Фоміченко – 

Краматорськ.:ДДМА, 2019. –86 с. 

5. Промисловий маркетинг: теорія 

та практика: Навч. Посібник/ Фоміченко І.П., 

Бурцева О.Є., Мироненко Є.В., Бєлікова 

О.Ю., Баркова С.О.– – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360 с. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2020. – 280 с. 

6. Управління 

конкурентоспроможністю: Навч. Посібник 

(друге видання)/ І.П. Фоміченко, В.О. 

Шашко, Познякова О.В., Баркова С.О.– 

Краматорськ.:ДДМА, 2020. –230с. 

 

30.14 керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного 

комітету/ журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою, керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів, керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 



Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України, виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту, 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань, 

керівництво спортивною делегацією, 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу.  

Рупенко  Вікторія  Сергіївна. - призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (2017р.);  

 

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. Fomichenko I.P. To the question of 

managing regional marketing// І.Fomichenko, 

Barkova S // II International Scientific 

Conference The Modern Economic Research: 

Theory, Methodology, Practice: Conference 

Proceedings, September 27th, 2019. Kielce, 

Poland: Baltija Publishing. – С. 95-98. 

2. Fomichenko I.P. To the question of 

managing regional marketing// І.Fomichenko, 

Barkova S // II International Scientific 

Conference The Modern Economic Research: 

Theory, Methodology, Practice: Conference 

Proceedings, September 27th, 2019. Kielce, 

Poland: Baltija Publishing. – С. 95-98. 

3. Fomichenko I.P./ Information 

support of marketing decisions of modern 

industrial enterprises. // Formation of 

Knowledge Economy as the Basis for 

Information Society" [Proceedings papers of the 

9th International Scientific Seminar] / by 

M.M.Iermoshenko, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: 

IAIS-NAM, 2020. – C. 21-24 p 

4. Fomichenko I.P./Особливості 

створення маркетингової стратегії 

промислового підприємства в умовах 



інтеграції. // Фоміченко І.П., Баркова С.О., 

Хамілов К.О. // ІV International Scientific-

practical Conference Integration of Business 

Structures: Strategies and Technologies: 

Conference  Proceedings, February 21th, 2020. 

Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing.– C. 53-57 p. 

5. Фоміченко І. П., Лобода Д. О., 

Николаєва Ю. В. Місце інновацій в розробці 

маркетингової стратегії підприємства/ I 

Міжнародна науково-практична конференція  

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND INNOVATIONS» (1-

3жовтня) [сб.тез.]. - Торонто, Канада, 2020. 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

Науково консультування ПАТ «НКМЗ»,  

протягом 2017-2019 років. 

Наукове консультування ПАТ «ЕМСС»,  

2019 рік. 

Бєлікова Олена 

Юріївна 

Професор Кафедра 

менеджменту 

Донецька державна 

академыя 

управління 

 «Менеджмент 

виробничої та 

невиробничої 

сфери», спеціаліст 

по економіці та 

управлінню 

виробництвом, 

(ДСК №003783) 

 

Д.е.н., 08.00.04 

«Економіка та 

управління 

підприємством (за 

видами економічної 

діяльності)», 2015р. 

(диплом ДК № 

005201) 

Тема дисертації: 

«Концептуальні 

основи розвитку 

25 років Маркетинговий 

менеджмент 

 

Фінансовий 

менеджмент 

30. 2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  

1. Бєлікова О.Ю. Регуляторно-правовое 

обеспечение деятельности акционерных 

обществ: исторический фрагмент // 

Глобальні та національні проблеми 

економіки Миколаівський національний 

університет им. В.О. Сухомлинського 

Електронне наукове фахове видання випуск 

№16, Миколаїв, 2017 –  с. 259-263 

2. Бєлікова О.Ю. Системоутворюючі 

фактори функціонування підприємств 

акціонерної форми господарювання 

Причорноморські економічні студії, 2016. – 

випуск 5, С. 81-87. 

3. Бєлікова О.Ю. Институциональный аспект 

развития акционерных обществ в рамках 

когнитивного анализа // international scientific 

conference Economy and society: modern 

foundation for human development LEIPZIG 

UNIVERSITY Faculty of economics and 



акціонерної форми 

господарювання 

промислових 

підприємств 

України.», 

Аттестат доцента 

кафедри фінансів 

(атестат ДЦ № 

006672). 

 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

1. BALTIK 

RESEARCH 

INSTITUTE OF 

TRANSFORMATIO

N ECONOMIC 

AREA PROBLEMS  

CERTIFICATE C 

20200750   

“Innovative 

Educational 

Technologies: 

European Experience 

and Ist Application in 

Training in 

Economics and 

Management” 180 

hours. 

 

2. ПрАТ 

«НКМЗ», 

підвищення 

кваліфікації за 

спеціальністю 075 

«Маркетинг», на 

тему «Управління 

маркетинговими 

дослідженнями та 

оцінкою ринкових 

можливостей 

management science October 31th 2016 Part I 

Leipzig 272 pages 87-89 p. 

4. Бєлікова О.Ю. Психологическая 

составляющая жизнедеятельности 

акционерной среды // international scientific 

conference: Innovative economy: processes, 

strategies, technologies STATE UNIVERSITY 

OF JAN KOCHANOWSKI Depaprtment for 

entrepreneurship and innovation January 27th  

2017 Part I Kielce 196 pages 142-143 p. 

5. Бєлікова О.Ю. Тенденції розвитку 

цифрового маркетингу як інноваційного 

інструменту управління підприємствами. // 

Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Николаєва 

Ю.В. //  Вісник економічної науки України.– 

Київ: Інститут економіки промисловості 

НАН України , 2020. - № 2020 (2). 

6. Бєлікова О.Ю. Вплив життевого циклу 

промислового підприємства на формування 

його інноваційної стратегії. // Бєлікова О.Ю., 

Бурцева О.Є., Хороших В.В. // Економічний 

вісник Донбасу. – Київ, 2020. - № 3(61). 

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

1. Финансовый менеджмент: учеб. 

пособие. – Макеевка : БСГ, 2001. – 116 с.;  

2. Финансовый менеджмент : учеб. 

Пособие. – Донецк : Норд-Пресс, 2007. – 358 

с. – (с грифом МОН Украины, письмо № 

14/18- Г-127 от 23.01.2007 г.). 

3. Управління бізнесом: структурні зміни, 

маркетингові та правові аспекти 

[Монографія] / [авт.кол.: Мироненко Є.В., 

Фоміченко І.П., Бєлікова О.Ю. та інші]. за 

заг. ред.. Мироненко Є.В. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2020. – 280с. 

4. Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник / 

[авт.кол.: Бєлікова О.Ю., Фоміченко І.П., 

Шевченко О.О. та інші] за заг.ред. д.е.н. 

Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360с. 

 



промислового 

підприємства» 

посвідчення № 

10/2020 від 

05.06.2016 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. Маркетинговий менеджмент: стислий 

конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 

за освітньою програмою «Маркетинг» / О.Ю. 

Бєлікова, Шубна О.В. Краматорськ, ДДМА, 

2020. 100 с.  

2. Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних магістерських робіт 

здобувачами вищої освіти за освітньою 

програмою «Маркетинг» / О.Ю. Белікова, 

О.Є. Бурцева, І.П. Фоміченко . Краматорськ, 

ДДМА, 2020. 50 с.  

3. Робоча програма переддипломної 

практики здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою «Маркетинг» / О.Ю. 

Бєлікова, О.Є. Бурцева, О.О. Кондратенко. 

Краматорськ, ДДМА, 2020. 40 с. 

Бурцева Олена 

Єгорівна 

Доцент Кафедра 

менеджменту 

Донецький 

національний 

університет 

економіки і торгівлі 

імені Михайла 

Туган-

Барановського, 

2006, «Маркетинг», 

спеціаліст з 

маркетингу 

 

К.е.н., 

Спеціальність – 075 

«Маркетинг» 

(08.00.03 

«Економіка та 

управління 

національним 

господарством»), 

2013 р. 

Тема дисертації: 

16 років Маркетинговий 

аудит 

 

Медіаплануання 

 

Цифровий 

маркетинг 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection  

1. Chistiukhinа, Yu. A., Burtseva O. 

E.,  Pypko S. O. Quantitative evaluation and 

directions of increasing the effectiveness of 

fiscal decentralization in Ukraine Scientific 

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

118-128. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-

1(13)-118-128. URL: 

http://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/936-

chistiukhina-yu-a-burtseva-o-e-pypko-s-o-

quantitative-evaluation-and-directions-of-

increasing-the-effectiveness-of-fiscal-

decentralization-in-ukraine.html 

 

30.2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 



«Страиегія 

інфраструктурного 

розвитку 

національної 

еклноміки» (диплом 

ДК № 012765) 

Доцент кафедри 

обліку, фінансів та 

економічної безпеки 

(атестат АД 

№000988 від 

05.07.8018 р.) 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  

1. Бурцева О.Є. Аналіз маркетингового 

середовища фармацевтичної галузі України. 

Інституціональний вектор економічного 

розвитку / Institutional vector of economic 

development. – Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 

2015. – № 8(2). – С. 142 – 150 

2. Бурцева О. Є. Планування та 

прогнозування як основа прийняття 

управлінських рішень: зміст, класифікації та 

порівняння / О. Є. Бурцева, Ю.Є.Пефтієва // 

Бізнес-інформ. Економіка. Менеджмент і 

маркетинг. - № 11. – 2016. с. 392-397 

3. Бурцева О.Є. Державна підтримка малого 

інноваційного бізнесу в Україні. Науковий 

журнал «Менеджер» [вісник ДонДУУ]. – 

Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – 3(53). – С. 186-

191. 

4. Бурцева О.Є., Марина А.С. Фінансові 

аспекти функціонування системи 

соціального страхування на випадок 

безробіття. Зб.наук.праць ДонДУУ 

«Проблеми та перспективи забезпечення 

стабільного соціально-економічного 

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

303. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – с. 60-71  

5. Бурцева О.Є., Власов О.О. Порівняльний 

аналіз податкових систем країн ЄС. 

Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – 

Режим доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6

011 

6. Бурцева О.Є. Особливості формування 

соціально-орієнтованої економіки України 

як стратегічного вектору розвитку держави. 

Науковий журнал «Менеджер. Вісник 

Донецького державного . – Маріуполь : 

ДонДУУ, 2018. – 4(81). – С. 129-135. 

7.С.В. Касьянюк, О.Є.Бурцева, Є.О. 

Підгора  Оцінка та управління експортним 

потенціалом товарної продукції 

металургійних підприємств України. 

Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 



№1 (20), 2019. С.144-152. 

https://doi.org/10.31474/1680-0044-2019-

1(20)-144-152 

8. Бурцева О.Є., Радченко Г.А., Сібрук В.Л. 

Маркетинговий потенціал в системі 

інноваційного розвитку національної 

економіки. Проблеми системного підходу в 

економіці. НАУ. Випуск 4 (78), 2020. 

С.162-169 https://doi.org/10.32782/2520-

2200/2020-4-22  
9. Фоміченко І.П., Бєлікова О.Ю., Бурцева 

О.Є., Ніколаєва Ю.В. Тенденції розвитку 

цифрового маркетингу як інноваційного 

інструменту управління підприємствами// 

Вісник економічної науки України.  Київ: 

Інститут економіки промисловості НАН 

України, 2020.  № 2020 (2). С.134-140. 

10. Бєлікова О.Ю., Бурцева О.Є., Хороших 

В.В. Вплив життєвого циклу товару 

промислового підприємства на формування 

його інноваційної стратегії// Економічний 

вісник Донбасу.  Київ, 2020.  № 3(61). 

С.139-148. 

11. Середа Н. М., Бурцева О. Є., Фоміченко 

І. П. Маркетингові аспекти корпоративної 

соціальної відповідальності компанії // 

Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 

2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-

2294-2020-9-6283  

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії  

1. Управління бізнесом: структурні 

зміни, маркетингові та правові аспекти 

[Монографія]/ [авт. кол.: Мироненко Є.В., 

Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. 

ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280 с. 

2. Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник]/ [авт. 

кол.: Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Бєлікова 

О.Ю., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. 

д.е.н.  Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

https://doi.org/10.31474/1680-0044-2019-1(20)-144-152
https://doi.org/10.31474/1680-0044-2019-1(20)-144-152
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-22
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-22
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6283
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6283


літератури», 2020. – 360 с. 

3. В.Л. Пілюшенко, Н.М. Ткачова, 

О.Є. Бурцева та інш. Основи маркетингу: 

навчальний посібник. Донецьк: «ВІК», 2010. 

309с. 

 

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-06-2020 

Маркетинговий механізм управління 

розвитком промислового регіону: 

інноваційні підходи. Державний 

реєстраційний номер 0120U104007. 

 

30.10 організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/ інституту/ 

факультету/ відділення (наукової 

установи)/ філії/ кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової 

установи)/ навчально-методичного 

управління (відділу)/ лабораторії/ іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/ вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/ відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника  

В.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та 

економічної безпеки ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

м.Покровськ 

 

 

30.11 участь атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьохразових 



спеціалізованих вчених рад) 

2016р.: офіційний опонент кандидатської 

дисертації Саєнко О.М. Стратегія 

економічного розвитку фармацевтичної 

галузі; 

офіційний опонент кандидатської дисертації 

Ахунзянова О.В. Розвиток малого 

підприємництва в структурі національної 

інноваційної системи України.  

2018р.:  офіційний опонент кандидатської 

дисертації Полєннікова М.О. Формування 

державної стратегії соціально-орієнтованого 

економічного розвитку національної 

економіки. 

2019р.: офіційний опонент кандидатської 

дисертації Кухно С.А. Формування 

конкурентоспроможності гірничо-

металургійного комплексу України в умовах 

глобалізації. 

 

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. Промисловий маркетинг: теорія 

та практика: Навч. Посібник/ Фоміченко І.П., 

Бурцева О.Є., Мироненко Є.В., Бєлікова 

О.Ю., Баркова С.О.– – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360 с. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2020. – 280 с. 

2. Товарно-інноваційна політика 

підприємства: Навч. Посібник. О.Є. Бурцева– 

Краматорськ.:ДДМА, 2020. –164с. 

3. Практикум з дисципліни 

«Маркетинговий аудит». О.Є. Бурцева. 

Краматорськ: ДДМА, 2020.-53с. 

 

30.14 керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 



або робота у складі організаційного 

комітету/ журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою, керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів, керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України, виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту, 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань, 

керівництво спортивною делегацією, 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу.  

Мась Роман Віталійович – переможець I 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Фінанси», яка відбувалася на 

базі ДВНЗ ДонНТУ січень 2018 року 

Мась Роман Віталійович – переможець II 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Фінанси», яка відбувалася на 

базі ДВНЗ Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури 23-25 

травня 2018 року (диплом 3 ступеня) 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

Науково консультування ТОВ «ГИАДА»,  

протягом 2018-2019, 2019-2020 років. 



Шашко Вікторія 

Олександрівна 

Доцент Кафедра 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія; 1998 р., 

«Економіка 

підприємства», 

Економіст 

(НК № 10568778) 

 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 1998р., 

«Машини та 

обладнання обробки 

металів тиском»,  

інженер-механік 

(НК № 10568789) 

 

К.е.н, Спеціальність 

– 073 

«Менеджмент» 

(08.00.04 

„Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), 

(диплом ДК № 

012094 від 

01.03.2013 р.) 

Тема дисертації: 

«Реорганізація 

виробничої 

інфраструктури 

промислового 

підприємства» 

Доцент кафедри 

менеджменту 

(атестат 12ДЦ № 

046151 від 

25.02.2016 р.) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

21 рік Управління 

маркетинговими 

проектами 

30.2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  

1) Ящишина Ю.М. Викоритання 

інтерактивних методів навчання при 

викладанні дисциплін з управління 

персоналом / Ю.М. Ящишина, В.О. Шашко // 

Науковий журнал Вісник економічної науки 

України, 2016.   № 2(31). – С. 190-192. 

(РИНЦ) 

2) Шашко В.О. Впровадження 

системи енергетичного менеджменту на 

основі стандарту ISO 50001 для підвищення 

енергетичної ефективності промислових 

підприємств [Електронний ресурс] / В.О. 

Шашко, І.О.Трембач, Б.О.Трембач // – 

Економіка та суспільство. - 2017. – № 8.  – 

Режим доступу до журналу: 

http://economyandsociety.in.ua . (Index 

Copernicus ICV 2015: 35.93) 

3) Шашко В.О. Менеджмент 

процесу реорганізації виробничої 

інфраструктури промислового підприємства / 

В.О. Шашко, Ю.М. Ящишина // Науковий 

вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Економічні науки» – 

Херсон.- 2017. – Випуск 22. – Ч.2. – С. 44-49. 

Режим доступу до журналу: 

http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-

vidannya/2017?id=63  

4) Шашко В.О. Управлінські технології 

комунікативного менеджменту / Є.В. 

Болотіна, І.П. Фоміченко, В.О. Шашко //  

Науковий журнал «Бізнес інформ». - 2018. – 

№ 8 (488).  – С. 212-219. (Index Copernicus +) 

5) Шашко В.О. Складові механізму адаптації 

промислових підприємств до умов 

транзитивної економіки [Електронний 

ресурс] / В.О.Шашко // Інфраструктура 

ринку. – 2019.   №34. – Режим доступу до 

ресурсу: www.market-infr.od.ua/uk|34-2019 

6) Шашко В.О. Складові механізму адаптації 

промислових підприємств до умов 



викладача: 

1) ДДМА, 

Свідоцтво АА 

02070789/000112-16 

Тема: Формування 

системи 

управлінського 

контролю діяльності 

підприємства 

13.06 – 02.07 2016 р. 

 

2) Навчання за 

програмою 

«Sikorsky Challenge» 

«Основи 

інноваційного 

підприємництва» 

(108 ак. год), 2018 

рік. 

 

3) ДДМА, 

Свідоцтво 19/2020. 

Тема: Оперативне 

управління бізнес-

процесами 

промислового 

підприємства. 

(10.09-10.10.2020) 

транзитивної економіки [Електронний 

ресурс] / В.О.Шашко // Інфраструктура 

ринку. – 2019.   №34. – Режим доступу до 

ресурсу: www.market-infr.od.ua/uk/34-2019 

(Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal 

Master List) 

7) Voloshinа О.О., Volodchenko V.V., Shashko 

V.O. IT INDUSTRY AS THE BASIS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT ECONOMY 

OF UKRAINE // Економічний вісник 

Донбасу. – 2019.   № 4(58). – С.163-168. 

Режим доступу: http://www.evd-

journal.org/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%

83%d1%81%d0%ba%d0%b8/%d0%b2%d1%8

b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2019-458/ 

IndexCopernicus (Польша) 

 

30.2 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії  

1) Шашко В.О. Реорганізація 

виробничої інфраструктури промислового 

підприємства: доцільність, способи, 

ухвалення рішення щодо здійснення / 

В.О.Шашко, Г.О. Коваленко // Наука в жизни 

современного человека. Эффективные 

подходы к развитию предприятий, отраслей, 

комплексов.: монография / под общ. Ред. 

С.В. Куприенко; SWorld. – Одесса: 

Куприенко С.В., 2013. – с. 109-130. 

Особистий внесок: визначено доцільність, 

способи, та послідовність ухвалення рішення 

щодо здійснення реорганізації виробничої 

інфраструктури промислового підприємства. 

2) Аудит управлінської діяльності: 

адміністративного менеджменту, бізнес-

адміністрування, менеджменту 

підприємництва (показники оцінки 

результатів, їх облік та прогнозування): 

монографія / за заг. ред.. д-ра економ. наук, 

проф.. В.Я. Нусінова. – Кривий Ріг: Вид. 

Р.А.Козлов, 2016. – 311. (Шашко В.О. 

Реорганізація виробничої інфраструктури 

промислового підприємства: застосування 

інструментарію діагностики в процесі 



ухвалення управлінського рішення. – С.107-

121.) 

3) Наука и инновации в 

современном мире: менеджмент и 

юриспруденция.: монография / [авт.кол. : 

Мироненко Е.В., Олексин Ю.П., Орлов Н.М. 

и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 

140 с. : ил., табл. ISBN 978-617-7414-03-1. 

(Шашко В.О. Підвищення енергетичної 

ефективності підприємства шляхом 

впровадження міжнародного стандарту ISO 

50001 / Мироненко Є.В., Шашко В.О., 

Трембач І.О. // Матреиалы симпозиума 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 14 по 21 февраля 

2017 г., с. 62-79.) (РИНЦ + DOI) 

4) Menedgment of modern socio-

economic system. – Collective monograph. – 

Vol.2. Lithuania: Izdenieciba «Baltija 

Publishing», 2017. – 260 р. (особистий внесок 

С. 51-65). ISBN 978-9934-8643-5-3 

5) Управління бізнесом: структурні зміни, 

маркетингові та правові аспекти 

[Монографія]/ [авт. кол.: Мироненко Є.В., 

Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. 

ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280 с. 

6) Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник]/ [авт. 

кол.: Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Бєлікова 

О.Ю., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. 

д.е.н.  Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360 с. 

 

30.13наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три найменування   

1. Теорія організацій: навчальний 

посібник / В. О. Шашко, О. О. Кондратенко – 

Краматорськ : ДДМА, 2017 . – 98 с. 



2. Методичні вказівки до 

виконання та захисту дипломних робіт 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» / уклад. : Є. В. Мироненко, В. 

О. Шашко, І. П. Фоміченко, О.В. Шубна, 

О.О. Кондратенко ¬ Краматорськ : ДДМА, 

2018. -  70 с. 

3. Операційний менеджмент: 

методичні вказівки до практичних занять для 

студентів спеціальності «Менеджмент» 

денної форми навчання / укл.: В. О. Шашко, 

О. О. Кондратенко. - Краматорськ: ДДМА, 

2019.- 52 с. 

4. Дистанційні курси (Moodl): 

Операційний менеджмент, Теорія організації, 

Менеджмент промислового підприємства, 

Організація підприємницької діяльності, 

Управління маркетинговими проектами 

 

30.14 керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного 

комітету/ журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою, керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів, керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України, виконання обов’язків тренера, 



помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту, 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань, 

керівництво спортивною делегацією, 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу.  

Бергій А.В. - призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади; 

переможець ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади «Менеджмент 

інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» у номінації «Менеджер - 

стратег» (15-17 травня 2019 р., м.Одеса).- 

 

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) Шашко В.О. До питання розробки 

ресурсозберігаючих заходів в системах 

міського теплопостачання / Шашко В.О., 

Кіптіла А.С. // Формування та розвиток 

інформаційної економіки: зовнішні та 

внутрішні фактори впливу: збірник тез 

наукових робіт учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. 

Київ 27-28 жовтня 2017 р.). – К.: 

Аналітичний центр «Нова Економіка», 2107.   

С. 41-44. 

2) Шашко В.О. Процесний підхід до 

технічного обслуговування виробництва / 

В.О. Шашко, С.В. Чабар // Економічне 

зростання: стратегія, напрями і пріоритети: 

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 

травня 2018 року ) / Східноукраїнський 

інститут економіки та управління. – 

Звпоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 139-143. 

3) Шашко В.О. Щодо питання 

інформатизації процесів управління 



промисловим підприємством / В.О. Шашко, 

С.В. Бэлозьорова  // Сучасні наукові 

дослідження на шляху до вдосконалення 

економічного потенціалу країни: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Дніпро, 22 вересня 2018 р.). – 

Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 48-51 

4) Шашко В.О. Особливості процесу 

управління адміністративних управлінських і 

рішень / В.О. Шашко, С.В. Валуйська // 

Тридцять перші економіко-правові дискусії: 

матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Львів, 31 жовтня 

2018 р.). 

5) Шашко В.О. Реінжиніринг бізнес-процесів 

фармацевтичної компанії / В.О. Шашко, 

А.М. Таранюк // Світ економічної науки: 

збірник тез міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Тернопіль, 29 

жовтня, 2018 р.). 

6) Шашко В.О., Бергій А.В. Застосування 

коуч-менеджменту як сучасного підходу до 

управління організаціями // The 5th 

International scientific and practical conference 

―Eurasian scientific congress‖ (May 17-19, 

2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, 

Spain. 2020.  – с.714-720. 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

Наукове консультування ТОВ «Горні 

машини – Дружвіський машинобудівний 

завод», 2016 рік 

Науково консультування ПАТ «НКМЗ»,  

протягом 2016-2017 років. 

Наукове консультування ПАТ «ЕМСС»,  

2019 рік. 

Єнікєєв 

Олександр 

Фанілович 

Професор  Кафедра 

інтелектуальних 

систем прийняття 

рішень 

Харківський 

політехнічний 

інститут, 1982, 

«Інформаційно-

вимірю-вальна 

техніка», інженер-

35 років Інформаційні 

технології  

маркетингу та 

інтернет-маркетинг 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

видан¬нях, які включені до 

наукометрич¬них баз, рекомендо-ваних 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection; 



електрик 

 

Д-р техн. наук, 

05.13.05 – 

«Комп’ютерні 

системи та 

компоненти», тема: 

«Теорія й практика 

інформаційно-

вимірювальних 

систем 

покоординатного 

задавання 

параметрів 

алмазного 

шліфування»; ДД 

№005300 від 

25.02.2016р. Доцент 

кафедри 

автоматизації та 

комплексної 

механізації 

машинобудування 

НТУ «ХПІ», ДЦ 

АР№000047 від 

1.07.1994р. 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

 

Свідоцтво АА 

02070789/000409-17 

від 10.03.2017 р. 

пройшов 

підвищення 

кваліфікації у центрі 

після дипломної 

освіти за 

спеціальністю 

«автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

1. Information technology for protecting diesel-

electric station reliable operation / O. Yenikieiev, 

L. Shcherbak // Technical Electrodynamics 

2019(4), с. 85-91. 

2. Analysis of the frequensy characteristics of 

the automatic control system of manufacturing 

prosess parameters / O. Yenikieiev, F. 

Yevsiukova, O. Prihodko, M. Ivanova, Ye. 

Basova, M. Gasanov // ACTA TECHNICA 

NAPOSENSIS, - 2019, vol. 62. Issue 111. P. 

473-482. 

 

30.2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включе¬них до переліку наукових 

фахових видань України  

1. Аналіз метрологічних 

характеристик апаратних засобів для 

вимірювань параметрів частотно-

модульованого сигналу / І.Б. Абрамська, 

О.Ф. Єнікєєв, Д.Ю. Захаренков // Науковий 

Вісник ДДМА. – Краматорськ: ДДМА, –  

2018. – № 2(44). – С. 169 – 174. 

2. Аналіз частотних характеристик 

системи керування продуктивністю 

технологічного процесу алмазного 

шліфування / О.Ф. Єнікєєв, Ф.М. Євсюкова, 

О.Ю. Приходько, О.В. Набока // Вісник 

національного технічного університету 

«ХПІ». – 2018. – № 34(1310). – С. 53 – 56. 

3. Аналіз частотних характеристик 

систем автоматичного керування 

параметрами технологічних процесів / О.Ф. 

Єнікєєв, Ф.М. Євсюкова, О.В. Суботін, О.Ю. 

Приходько // Вісник національного 

технічного університету «ХПІ». – 2018. – № 

6(1282). – С. 13 – 17. 

4. Інформаційна технологія 

обробки частотно-модульованого сигналу 

швидкості обертання / І.Б. Абрамська, О.Ф. 

Єнікєєв, Д.Ю. Захаренков // Науковий Вісник 

ДДМА. – Краматорськ: ДДМА, –  2018. – № 

1(43). – С. 5 – 9. 

5. Аналіз характеристик 



технології», 

реєстраційний 

номер 507.  

 

05.02.2016 захистив 

дисертацію на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

технічних наук за 

спеціальністю 

«Комп’ютерні 

системи та 

компоненти» 

математичної моделі кінематичної схеми 

двигуна внутрішнього згоряння / О.Ф. 

Єнікєєв, Д.Ю. Захаренков // Науковий Вісник 

ДДМА. – 2017. – № 2 (23E). – С. 94 – 98. 

6. Інформаційна технологія 

визначення похибок зубчастого з’єднання / 

О.Ф. Єнікєєв, Д.Ю. Захаренков // Надійність 

інструменту та оптимізація технологічних 

систем.–2017.– Вип. 40. – С. 50– 56. 

7. Комп’ютерна система 

програмного керування процесом алмазного 

шліфування / О.Ф. Єнікєєв, І.Б. Абрамська, 

О.В. Суботін, О.В. Разживін // 

Обчислювальна техніка та автоматизація – 

2017. – № 1(30)’2017, – С. 147 – 158. 

8. System optimization of parameters 

of diamond grinding / A. Yenikieiev, F. 

Yevsiukova, I. Zykov, O. Prihodko, I. Abramska 

// Sciences of Europe. – 2017. – № 14 (14). Vol 

3. P. 88 – 94. 

9. Комп’ютерна система 

програмного керування процесом алмазного 

шліфування / О.Ф. Єнікєєв, О.В. Суботін, 

О.В.Разживін, І.Б. Абрамська // Наукові праці 

ДНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та 

автоматизація» – 2017. – № 1(30)’2017, – С. 

147 – 158. 

10. Автоматизированная система 

программного задания продольной подачи 

шлифовального круга / А.Ф. Еникеев, Ф.М. 

Евсюкова, И.С. Зыков, О.Ю. Приходько, И.Б. 

Абрамская // Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. – 2017. – № 4. – С. 

83 – 87. 

11. Інформаційна технологія 

оцінювання ідентичності робочих циклів 

двигунів внутрішнього згоряння / Є.М. 

Борисенко, О.Ф. Єнікєєв // Інформаційні 

технології та комп’ютерна інженерія. – 2016. 

– № 2. – С. 21 – 28. 

12. Аналіз метрологічних 

характеристик вимірювального 

перетворювача частотно-модульованих 

сигналів / О.Ф. Єнікєєв, І.Б. Абрамська, О.В. 



Суботін // Наукові праці ДНТУ. Серія: 

«Обчислювальна техніка та автоматизація» – 

2016. – Вип. 0(00), – С. 132 – 142. 

13. Аналіз характеристик 

двохступінчастої інформаційно-

вимірювальної системи покоординатного 

задавання параметрів алмазного шліфування 

/ А.Ф. Еникеев, Ф.М. Евсюкова, О.Ю. 

Приходько // Вісник національного 

технічного університету «ХПІ». – 2015. – № 

40(1149). – С. 26 – 31. 

14. Анализ эффективности 

аппаратных средств управления поперечной 

подачей шлифовального круга / А.Ф. 

Еникеев, Ф.М. Євсюкова, Л.А. Шишенко // 

Вестник национального технического 

университета «ХПИ». – 2015. – № 4. – С. 

132– 137. 

15. Computer implementation of the indirect 

method for estimating of the predicted 

microroughnesses/ A.F. Yenikeyev // Збірник 

наукових праць Українського державного 

університету залізничного транспорту. – 

2015. Випуск 153. – С. 39 – 46. 

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчаль-ного посібника або монографії;

 Покоординатне керування 

параметрами технологічних процесів на 

основі обробляння даних непрямих 

вимірювань: монографія / О.Ф. Єнікєєв // 

– Краматорск: ДГМА, – 2018. – 266 с. 

 

30.10 організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відді-лен¬ня 

(наукової установи)/ філії / кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого нав-чаль¬но-

наукового (інноваційного) структур-ного 



підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/відпові-

дального секретаря приймальної комісії 

та його заступника 

Завідувач кафедри «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень». 

 

30.12 наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. А.с. №1247714. Устройство для 

определения ВМТ поршня ДВС / А.Н. 

Борисенко, А.Ф. Еникеев и др. (СССР). 

Опубл. в Б.И. №28, 1986г. 

2. А.с. №1260713. Устройство для 

измерения угла опережения впрыска топлива 

/ А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев и др. (СССР). 

Опубл. в Б.И. №36, 1986г. 

3. А. с. 1331239 СССР. МКИ G 01 

M 15/00. Устройство для контроля 

неравномерности вращения вала ДВС / А.Ф. 

Еникеев, А.Н. Борисенко и др. (СССР). – № 

3971901; заявл. 01.11.85; опубл. 07.10.87, 

Бюл. № 37. 

4. А. с. 1343279 СССР. МКИ G 01 

M 15/00. Устройство для оценки 

неравномерности работы цилиндров ДВС / 

А.Ф. Еникеев, А.Н. Борисенко и др. (СССР). 

– № 4070495/25-06; заявл.26.05.86; опубл. 

07.10.87, Бюл. № 37. 

5. А. с. 1350525 СССР. МКИ G 01 

M 15/00. Устройство для оценки 

неравномерности работы цилиндров ДВС / 

А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев и др. (СССР). 

– №4072953/25-06; заявл. 30.05.86; опубл. 

11.07.87, Бюл. № 41. 

6. А.с. №1413474 Устройство для 

измерения угла опережения подачи топлива 

в дизель / А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев и др. 

(СССР). Опубл. в Б.И. №28, 1988г. 

7. А. с. 1460644 СССР. МКИ G 01 

M 15/00. Устройство для контроля 

неравномерности вращения вала ДВС / А.Ф. 

Еникеев, А.Н. Борисенко и др. (СССР). – № 



3900371/25-06; заявл. 23.05.85; опубл. 

23.02.89, Бюл. № 7. 

8. А.с. №1481104. Устройство для 

регулирования напряжения тягового 

генератора тепловоза / А.Н. Борисенко, А.Ф. 

Еникеев, В.В. Золотых. (СССР). Опубл. в 

Б.И. №19, 1989г. 

9. А.с. №1523943. Устройство для 

определения ВМТ поршня дизеля / А.Н. 

Борисенко, А.Ф. Еникеев и др. (СССР). 

10. А. с. 1538679 СССР. МКИ G 01 

M 15/00. Устройство для контроля 

неравномерности вращения вала ДВС / Б.Г. 

Марченко, А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев 

(СССР). – № 4428977; заявл. 23.05.88; опубл. 

15.09.89, Бюл. № 34. 

11. А.с. №1635169. Система 

регулирования угла опережения впрыска 

топлива в двигатель / А.Н. Борисенко, А.Ф. 

Еникеев и др. (СССР). 

12. А.с. №1657716. Устройство 

измерения угла опережения подачи топлива 

в дизель / А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев, 

В.В. Золотых. (СССР). 

13. А.с. №1673138. 

Двухимпульсный регулятор скорости дизель-

генератора / А.Н. Борисенко, А.Ф. Еникеев и 

др. (СССР).  

 

30.14 керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 



комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу 

Робота у складі організаційного комітету 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

AUCPC 

Санталова Ганна 

Олександрівна 

Доцент  Кафедра хімії та 

охорони праці  

Харківський 

державний 

політехнічний 

університет, 2000. 

Спеціальність: 

Хімічна технологія 

високомолекулярни

х сполук. 

Кваліфікація 

спеціаліста: 

інженер-хімік-

технолог. 

Диплом МВ НХ № 

014647, виданий  

24.02.2000 р. 

Кандидат хімічних 

наук, спеціальність 

02.00.03–«Органічна 

хімія». Диплом ДК 

№ 052101 від 

28.04.2009 р. 

Доцент кафедри 

хімії та охорони 

праці (Атестат 

 Охорона праці в 

галузі та цивільний 

захист 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

1. KonovalovaS.A., AvdeenkoA.P., 

SantalovaA.A., PalamarchykG.V., 

D`yakonenkoV.V., ShishkinO.V. 

ReactionofN,N`-Disubstituted 1,4-

BenzoguinoneDiimineswithSodiumArenesulfi

nates // RJOC, 2015. Vol.51. No.1.P.42-50 

2. KonovalovaS.A., AvdeenkoA.P., 

SantalovaA.A., LysenkoE.N., BurmistrovK.S. 

ReactionofN-Chloro-1,4-

benzoquinoneImineswith Thiols // RJOC, 

2016, Vol.52. No.9. P.1287-1296. 

3. Konovalova S.A., Avdeenko A.P., 

Santalova A.A., Palamarchyk G.V., Shishkina 

S.V. Reaction of Some N-Substituted 1,4-

Benzoquinone Imines with Sodium Azide // 

RJOC, 2016, Vol.52. No.10. P.1408-1412. 

 

30.2 наявність виданого підручника чи 



доцента 12ДЦ № 

042721 від 

30.06.2015 р.) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

ДЗВО «Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет»,  

кафедра технології 

органічних речовин 

та фармацевтичних 

препаратів. 

Свідоцтво № 

07/2018 від 

23.04.2018. Тема: 

«Підвищення 

кваліфікації в галузі 

органічного синтезу 

та технології 

біологічно-активних 

препаратів». 

- 

ДонНМУ м. 

Краматорськ, каф. 

організація вищої 

освіти, управління 

охороною здоров’я 

та гігієни ФІПО 

ДНМУ, свід. 

№165п, від 

31.05.2018. Тема: 

«Педагогіка вищої 

школи».  

 

Головний 

навчально-

методичний центр 

Держпраці, Київ, 

Посвідчення № 103-

16-21 від. 

навчального посібника або монографії 

Юсіна Г. Л. Правові питання охорони праці/ 

Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова. – Краматорськ 

: ДДМА, 2019. – 140 с. ISBN 978-966-379-

922-3. 

 

30.9 Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—  III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія 

наук України” 

Участь у журі обласних олімпіад з хімії 

Накази обласного департаменту освіти та 

науки: 

- Наказ №565 від 26.12.2017 Про 

проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2017-2018 навчальному році; 

- Наказ №510 від 26.12.2016 р. Про 

проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2016-2017 навчальному році; 

- Наказ №375 від 30.12.2015  Про 

проведення ІIІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2015-2016 навчальному році; 

- Наказ №473/163-18-ОД від 27.12.2018 

"Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році" 

Член журі I етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2017-2018 навчальному році», 

секція «Хімія». Місце проведення: м. 

Краматорськ, Донбаська державна 

машинобудівна академія. 

Член журі Регіонального конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=268
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=268
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=268
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=268
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=52
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=52
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=52
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&id=52
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/weblink/43-olimpiady-dpa/44-uchnivski-olimpiady/83-2015-2016-nr/87-provedennia-iii-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi/161-nakaz-vid-30122015-375-pro-provedennia-iii-oblasnoho-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi?Itemid=101&task=weblink.go
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/weblink/43-olimpiady-dpa/44-uchnivski-olimpiady/83-2015-2016-nr/87-provedennia-iii-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi/161-nakaz-vid-30122015-375-pro-provedennia-iii-oblasnoho-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi?Itemid=101&task=weblink.go
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/weblink/43-olimpiady-dpa/44-uchnivski-olimpiady/83-2015-2016-nr/87-provedennia-iii-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi/161-nakaz-vid-30122015-375-pro-provedennia-iii-oblasnoho-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi?Itemid=101&task=weblink.go
https://ippo.dn.ua/index.php/component/weblinks/weblink/43-olimpiady-dpa/44-uchnivski-olimpiady/83-2015-2016-nr/87-provedennia-iii-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi/161-nakaz-vid-30122015-375-pro-provedennia-iii-oblasnoho-etapu-vseukrainskykh-uchnivskykh-olimpiad-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi?Itemid=101&task=weblink.go


18.03.2016. 

Програма для 

викладачів з 

охорони праці 

вищих навчальних 

закладів. 

Малої академії наук України у 2018-2019 

навчальному році», секція «Хімія та 

екологія». Місце проведення: м. 

Краматорськ, Донбаська державна 

машинобудівна академія. 

 

30.12 наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Коновалова С.О., Авдєєнко А.П., 

Холмовой Ю.П., Санталова Г.О. N-(4-

оксоциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)-2-

арилацетаміди та N-(4-гідроскифеніл)-2-

арилацетаміди. Патент України на корисну 

модель № 142479. Заявка від 21.11.2019. 

Опубл. 10.06.2020. Бюл. №11  

2. Авдєєнко А.П., Санталова Г.О., 

Коновалова С.О., Холмовой Ю.П. 

Циклогекса-2,5-дієн-1,4-діон-4-[S-(1н-

бензімідазол{оксазол, тіазол}-2-

іл)тіооксими] та циклогекса-2,5-дієн-1,4-

діон-4-[S-(4н-1, 2, 4-триазол-3-

іл)тіооксими]. Патент України на корисну 

модель № 142480. Заявка від 21.11.2019. 

Опубл. 10.06.2020. Бюл. №11  

3. Коновалова С.О., Авдєєнко А.П., 

Холмовой Ю.П., Санталова Г.О. N-(4-

оксоциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)-3-

фенілпроп-2-єнаміди та N-(4-

гідроскифеніл)-3-фенілпроп-2-єнаміди. 

Патент України на корисну модель № 

142062. Заявка від 21.11.2019. Опубл. 

12.05.2020. Бюл. № 9 

4. Коновалова С.О., Авдєєнко А.П., 

Холмовой Ю.П., Санталова Г.О. N-(4-

оксоциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)-2-

феноксіацетамід та N-(4-гідроскифеніл)-2-

феноксіацетамід. Патент України на 

корисну модель № 142061. Заявка від 

21.11.2019. Опубл. 12.05.2020. Бюл. № 9 

5. Авдєєнко А.П., Санталова Г.О., 

Коновалова С.О., Марченко І.Л. 2,5-

Диметилциклогекса-2,5-дієн-1,4-діон-S-

(етоксікарбонотіоіл)тіооксим] та 2,6-



диметилциклогекса-2,5-дієн-1,4-діон-4-[S-

(етоксікарбонотіоіл)тіооксим]. Патент 

України на корисну модель № 142249. 

Заявка від 21.12.2019. Опубл. 25.05.2020. 

Бюл. № 10. 

 

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 

- Організація самостійної роботи студентів 

з дисципліни  «Безпека життєдіяльності». 

Методичні вказівки для студентів усіх 

спеціальностей денної та заочної форми 

навчання / Санталова Г.О., Краматорськ, 

ДДМА, 2015, 48 с. 

- Організація самостійної роботи студентів 

з дисципліни  «Охорона праці». Методичні 

вказівки для студентів усіх спеціальностей 

денної форми навчання / Санталова Г.О., 

Краматорськ, ДДМА, 2016, 68 с. 

- Методичні вказівки: «Охорона праці: 

правові та організаційні питання» / 

укладачі Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова. – 

Краматорськ : ДДМА, 2018. – 134 с. 

- Актуальні проблеми застосування 

харчових добавок Конспект лекцій для 

студентів спеціальності 102 «Хімія» 

денної форми навчання / уклад. Г.О. 

Санталова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 

124 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. 

- Санталова Г.О., Сімівол К. Застосування 

системи Moodle у навчальному процесі. 

ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична 



інтернет-конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох:  проблеми та перспективи 

розвитку». Тези доповідей. Переяслав-

Хмельницький. 17.11.2017 р., Вип. 37, С. 

221-223.  

- Санталова Г.О., Шматко В.А. 

Використання інформаційних технологій в 

навчальному процесі  вищих навчальних 

закладів. Міжнародна наукова інтернет-

конференція "Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення". Збірник тез 

доповідей. м. Тернопіль, 15.11.2017р., С. 

16-18.  

- Санталова Г.О., Біленко С.А. 

Використання системи Moodle у 

навчальному процесі на заочно-

дистанційній формі навчання. 

Всеукраїнська наукова інтернет-

конференція «Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та перспективи розвитку». 

Тези доповідей. Переяслав-Хмельницький. 

14.12.2018 р. Вип. 47, С. 303-304. 

- Санталова Г.О., Мирошниченко Е. 

Использование информационных 

технологий при подготовке студентов 

химических спеціальностей. Всеукраїнська 

наукова інтернет-конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку». Тези доповідей. 

Переяслав-Хмельницький. 21.11.2019 р. 

Вип. 55, С. 74-76.  

- Санталова Г.О., Авдєєнко А.П., 

Коновалова С.О. Синтез и прогноз 

биологической активности циклогекса-2,5-

диен-1,4-дион бис(Sарилтиооксимов). 

Міжнародна наукова інтернет-конференція  

«Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти 

становлення (випуск 49)» / конференція 

Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. 

Тернопіль, 10 червня 2020 р.). – Тернопіль. 

– 2020. – С. 97–98.  

- Санталова А.А., Авдеенко 



А.П.,Коновалова С.А. Производные 

бензохинондииминов. Синтез и 

биологическая активность. Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: літні диспути: тези доповідей 

II Міжнародної науковопрактичної 

інтернет-конференції, 17–18 серпня 2020 

р. – Дніпро, 2020. – С.426–427.  

 

30.17 досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

Досвід практичної роботи за спеціальністю 

– 8 років 7 місяців: 

03.2000–11.2004: Хімік-технолог НДС 

СДТЛ «Стома-технологія» (пр. № 8 від 

10.03.2000) – стаж 4 роки 9 місяців; 

01.01.05–31.10.08: Науковий співробітник 

науково-дослідницького сектору Кафедри 

Хімії та охорони праці Донбаської 

державної машинобудівної академії за 

сумісництвом, м. Краматорськ, Донецької 

обл.  – стаж 3 роки 10 місяців. 

Корж Марина 

Володимирівна 

Професор Кафедра 

менеджменту (за 

сумісництом) 

ДДМА, 1996 

 «Економіка 

підприємництва», 

інженер-економіст, 

(ЛГ№000123) 

 

Д.е.н., спеціальність 

08.00.02–«Світое 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини». 

Диплом доктора 

наук, (диплом ДД 

№000126), 2011 

Аттестат професора 

кафедри 

міжнародної 

економіки (атестат 

12ПР № 007732), 

2012 

 

25 років Бренд-менеджмент 

 

Міжнародний 

маркетинг 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection  

1. Корж М.В. Регіональні аспекти розвитку 

середнього класу в Україні / Корж  М.В., В.В. 

Клименко, Л.М. Акімова // Актуальні 

проблеми економіки. Науковий економічний 

журнал. - №4. – 2016. – С. 178-189. (open-

access) 

2. Korzh М. Assessment of the enterprise 

marketing performance // М. Korzh. , K. 

Hurdzhyian , A. Gaievskyi//  Problems and  

Perspectives in Management’ (open-access), 

2017 - №15 (4). – Р. 1-16. 

3. Korzh M. Formation of organization support 

for the management of the economic security of 

engineering enterprises^ Metodical and practical 

aspects/O.Khalina, V.Bazyliuk, O.Chornenka, 

I.Krasilych, M.Korzh// Business: Theory and 



Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СП 

35830447/2979-17, 

тема: «Науково-

методичний 

супровід розвитку 

педагогічної 

майстерності у 

системі вищої 

освіти», з 15 травня 

2017р. - 08 грудня 

2017р. 

Practice. - 2019.  - V.20. - pp.317-328. (open-

access) 

4. Korzh M. Conflict dynamic model of 

innovative development in the system of 

ensuring the competitiveness of an enterprises 

/V.Zamlynskyi, O.Stanislavyk, O.Halintskyi, 

M.Korzh, N.Reznik//International journal of 

Scientific and Technology Research. - 2020.  - 

V.9(2). - pp.5322-5325. (open-access) 

 

30.2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  

1. Корж М.В. Розвиток цінового управління 

як одного з інструментів міжнародного 

маркетингу/ М. Корж, В.Новак, О.Шевченко 

// International Scientific Journal of Universities 

and Leadership. – К.: Національний 

авіаційний університет, 2015.- №1. – С. 71-76. 

2. Корж М.В. Регіональні аспекти розвитку 

середнього класу в Україні / Корж  М.В., В.В. 

Клименко, Л.М. Акімова // Актуальні 

проблеми економіки. Науковий економічний 

журнал. - №4. – 2016. – С. 178-189. 

3. Корж М.В. Вивчення ефективності 

маркетингових заходів із застосуванням 

методів метаеврістіки/ М.В. Корж , Хасан 

Алі Аль-Абабнех // Проблеми системного 

підходу в економіці. Збірник наукових праць. 

– Випуск 54. – К.: Національний авіаційний 

університет,2016. – С. 52-60. 

4 Корж М.В. Процес планування рекламної 

компанії на ринку авіаперевезень та його 

вплив на результати функціонування 

підприємства/ М.В. Корж , Хасан Алі Аль-

Абабнех // Східна Европа: економіка, бізнес 

та управління. Електронне наукове фахове 

видання. – №4. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»,2016. – С. 234-

238. 

5. Korzh М. Approach To Systemic Process Of 

The Entrepreneurship Competitiveness 



Management in Ukraine /Akimova L., M. 

Korzh., I. Chub// International Journal of New 

Economics and Social Sciences. . Polska, 

Warszawie, 2017 - –№2. – Р.37-44. (Index 

Copernicus, Directory of Open Access Journals). 

6. Корж М.В. Simulation of control 

strategy for international marketing services / 

М.В. Корж , І.В. Чуб, Л.М. Акімова // 

Науковий журнал "Proceedings of the National  

Aviation University".  - К.: NAU, № 2 (71), 

2017. -  P. 131 – 138. (Index Copernicus 

(Польща);   Google Scholar (США);) 

7. Корж М.В. Ресурсо-орієнтована 

модель управління маркетингом 

виробничого підприємства / М.В. Корж , І.В. 

Чуб // Товари і ринки: міжнародний наук.-

практ. журн. – К.: КНТЕУ, 2017. – Том 2. – 

С.40-51. (Index Copernicus (Польща);  

ResearchBib (Японія);   Google Scholar 

(США);) 

8. Корж М.В. Simulation of control 

strategy for international marketing services / 

М.В. Корж , І.В. Чуб, Л.М. Акімова // 

Науковий журнал "Proceedings of the National  

Aviation University".  - К.: NAU, № 2 (71), 

2017. -  P. 131 – 138.  (Google Scholar, 

EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Directory of 

Open Access Journals). 

9. Корж М.В. Системно-

ситуативний підхід до процессу 

маркетингового планування на 

підприємствах  сфери послуг / М.В. Корж, 

Т.О. Суслова, Д.О. Даниленко / Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Економічні науки, №3. Т. 2 –2018. – С. 210-

214. (Index Copernicus; Google Scholar; 

РИНЦ). 

10. Корж М.В. Цінове оптимізаційне 

моделювання в міжнародному маркетингу/ 

М.В. Корж//  Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2018. № 5 (100). – С. 87-101. 

(Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ) 

11. Корж М.В. Цінове управління в 

системі міжнародного маркетингу/ М.В. 



Корж, К.І.Маліношевська / Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Економічні науки, №3.3. –2018. – С. 56-60. 

(Index Copernicus; Google Scholar) 

12. Корж М.В. Теоретико-

методологічні засади маркетингового 

забезпечення господарюючого суб’єкту/ 

М.В. Корж, Т.С.Чуніхіна / Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство». Випуск 3 (24). – 

Ужгород: Ужгородський національний 

університет 2019.- С. 119-125 (Index 

Copernicus; Google Scholar) 

13. Корж М.В. Стратегія 

міжнародного маркетингу в управлінні 

інноваційним розвитком/ М.В. Корж, 

Т.С.Чуніхіна, К.І.Маліношевська/ Бізнес-

навігатор. Випуск 2 (51). – К., - 2019.- С. 119-

125 (Index Copernicus; Google Scholar) 

14. Корж М.В. Міжнародний 

маркетинг як основа міжнародного бізнесу / 

М.В. Корж , І.В. Чуб // Стратегія розвитку 

України: наук.журн. – К.: НАУ, 2017. - №1. – 

С.21-24. 

15. Корж М.В. Системно-

ситуативний підхід до процесу 

маркетингового планування на 

підприємствах  сфери послуг / М.В. Корж, 

Т.О. Суслова, Д.О. Даниленко / Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Економічні науки, №3. Т. 2 –2018. – С. 210-

214. (Index Copernicus; Google Scholar; 

РИНЦ). 

16. Корж М.В. Цінове оптимізаційне 

моделювання в міжнародному маркетингу/ 

М.В. Корж//  Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2018. № 5 (100). – С. 87-101. 

(Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ) 

17. Корж М.В. Міжнародний 

маркетинг як основа міжнародного бізнесу / 

М.В. Корж , І.В. Чуб // Стратегія розвитку 

України: наук.журн. – К.: НАУ, 2017. - №1. – 

С.21-24. 



18. Корж М.В. Цінове управління в 

системі міжнародного маркетингу/ М.В. 

Корж, К.І.Маліношевська / Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Економічні науки, №3.3. –2018. – С. 56-60. 

19. Теоретико-методологічні засади 

маркетингового забезпечення 

господарюючого суб’єкту/ М.В. Корж, 

Т.С.Чуніхіна / Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство». Випуск 3 (24). – 

Ужгород: Ужгородський національний 

університет 2019.- С. 119-125 

20. Корж М.В. Стратегія 

міжнародного маркетингу в управлінні 

інноваційним розвитком/ М.В. Корж, 

Т.С.Чуніхіна, К.І.Маліношевська/ Бізнес-

навігатор. Випуск 2 (51). – К., - 2019.- С. 18-

23 

21. Корж М.В. Цінове оптимізаційне 

моделювання в міжнародному маркетингу/ 

М.В. Корж//  Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2018. № 5 (100). – С. 87-101. 

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії  

1. Корж М.В. Фінансова діяльність і 

корпоративна стратегія комерційних банків. 

Том 3. Корпоративні основи здійснення 

фінансової діяльності в умовах комерційних 

банків: колективна монографія / Г.В. 

Астапова. О.В. Ареф’єва, В.В. Матвєєв, М.В. 

Корж та ін... – Київ, Центр учбової 

літератури, 2016. – 92 с. 

2. Корж М.В. Управління 

конкурентоспроможністю промислового 

підприємства: монографія / М.В. Корж, 

Л.М.Акімова, І.В.Чуб. – Рівне: НУВГП, 2017. 

– 121 с. 

3 Монографія:  Корж М.В. Стратегія 

міжнародного маркетингу в антикризовому 

управлінні / М.В. Корж, С.Т. Пілецька, Т.С. 

Чуніхіна, К.І.Маліношевська. – К.: 



КОМПРИНТ, 2019. – 408 с. 

4. Монографія:  Корж М.В. Стратегічні 

напрями інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання агропромислового 

комплексу. Економіко-правові аспекти 

сталого розвитку: теорія, методологія, 

практика міжнародна колективна монографія 

/ М.В. Корж, Т.О. Суслова, Т.С. Чуніхіна, 

К.І.Маліношевська. – К.: НАНУ, 2019. – 

С.204-234. 

5. Корж М.В. Промисловий маркетинг: навч. 

посібник / М.В. Корж – Краматорськ: ДДМА, 

2011. – 320 с. (18,6 д.а.). 

6. Корж М.В. Маркетинг: теорія і практика. 

Модуль 1: Сучасна концепція маркетингу: 

навч. посібник / М.В. Корж – Краматорськ: 

ДДМА, 2011. – 188 с. (10,5 д.а.). 

7. Корж М.В. Маркетинг: теорія і практика. 

Модуль 2: Маркетингова політика на 

підприємстві: навч. посібник / М.В. Корж – 

Краматорськ: ДДМА, 2011. – 224 с. (13,05 

д.а.). 

 

30.4 наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня  

1. Ільєнко Оксана Вікторівна 

“МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» 

(дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за Спеціальністю 

08.00.02 - світове господарство та міжнародні  

економічні відносини) - Захист відбувся 06 

червня 2015 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради НАУ Д 26.062.02 

2. Жуков С.А. «Механізм управління 

промисловим маркетингом на 

підприємствах», (Спеціальність 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)), 26» квітня 

2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 67.052.05 у Херсонському 



національному технічному університеті 

Міністерства освіти і науки України 

 

30.5 участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”  

1. Залучення до міжнародної експертизи: 

acceptanct to the “East West” Association For 

Advanced Studies And Higher EdmbH as a 

member of the Editorial Board, Editor for 

journal “Austrian Journal of Humanities and 

Social Science” (Vienna). 

2. Участь у міжнародному проекті Інституту 

економіко-правових досліджень НАНУ та 

Комратського державного університету:  

Стратегічні напрями інноваційного розвитку 

суб’єктів господарювання агропромислового 

комплексу. Економіко-правові аспекти 

сталого розвитку: теорія, методологія, 

практика (довідка про впровадження 

науково-дослідницької роботи «Стратегічні 

напрями інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання агропромислового 

комплексу») 

 

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  

Член експертної ради Департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування з 

питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт Міністерства з питань 

макроекономіки, світового господарства і 

соціально-економічного розвитку. 



 

30.11 участь атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьохразових 

спеціалізованих вчених рад) 

Член постійної спеціалізованої вченої ради 

по захисту докторських дисертацій К 

26.055.06 КНТЕУ 

 

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. Корж М.В., Коноплянникова М.А.  

Програма дисципліни «Промисловий 

маркетинг».- К.:КНТЕУ, 2018.-10 с. 

2. Корж М.В., Файвішенко Д.С. програми та 

робоча програма виробничої 

(переддипломної) практики освітнього 

ступеню «магістра» спеціальності 

«Маркетинг» спеціалізації «Бренд-

менеджмент».- К.:КНТЕУ, 2018.-30 с.  

3. Осика В.А., Ромат Є.В., КоржМ.В. 

Стандарт вищої освіти КНТЕУ  ступінь 

вищої освіти «магістр» спеціальність 

«Маркетинг» спеціалізація «Бренд-

менеджмент».- К.:КНТЕУ, 2018.-15 с.   

4. Корж М.В. Збірник тестових завдань з 

«Промислового маркетингу». - ».- К.:КНТЕУ, 

2019.-33 с. 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

1. Наукове консультування фахівців з 

маркетингу за програмою підвищення 

кваліфікації Інституту вищої кваліфікації 

КНТЕУ «Бренд-менеджмент», 

«Промисловий маркетинг» 

2. Наукове консультування фахівців з 



маркетингу, клієнтоорієнтованості, бренд-

менеджменту за програмою МВА в бізнес-

школі МАБИТ (Міжнародна Академія 

бізнесу і інформаційних технологій» 

3. Надання консалтингових послуг  з питань 

маркетингу, клієнтоорієнтованості, бренд-

менеджменту консалтинго-інжинірингової 

групи «Veritex» 

 

Познякова Оксана 

Олегівна 

Старший науковий 

співробітник 

науково-дослідного 

сектору, докторант 

Кафедра 

менеджменту 

Донецький 

державний 

університет 

економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-

Барановського, 

2006, Спеціальність 

«Маркетинг», 

спеціаліст з 

маркетингу 

 

Кандидат 

економічних наук  

051 Економіка 

(08.00.03 

«Економіка та 

управління 

національним 

господарством»), 

2012 р. 

Тема дисертації: 

«Інвестиційно-

інноваційна 

стратегія 

молокопереробної 

галузі» 

 

 

14 років Управління 

конкурентоспромож

ністю 

30.2 наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях , 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Рекова Н.Ю., Познякова О.О. 

Модернізація системи державної фінансової 

політики. Ефективна економіка. 2017. № 11. 

URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5

911 

2. Коніщева Н.Й., Ткачова С.С., Познякова 

О.О. Тенденції розвитку туризму на півночі 

донецької області. Ефективна економіка. 

2018. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6

862 

3. Познякова О.О. Аналіз зарубіжного 

досвіду стратегічного управління 

конкурентоспроможністю сфери послуг.  

Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. 2019, вип. 27. ч. 2. С. 35 – 40. 

4. Познякова О.О. Дослідження стану 

конкурентоспроможності вітчизняної сфери 

гостинності. Бізнес-навігатор. 2019. 6.1 (56). 

С. 114 – 119. 

5. Познякова О.О. Система понять, яка 

формує теоретичну основу досліджень 

конкурентоспроможності. Національна 

економічна діяльність і міжнародні 

економічні відносини: сучасний стан та 

тенденції розвитку: колективна монографія. / 

Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 

Разд. 1. С. 12 – 17. 

 

30.3 наявність виданого підручника чи 



навчального посібника або монографії 

1. Управління бізнесом: структурні зміни, 

маркетингові та правові аспекти 

[Монографія]/ [авт. кол.: Познякова О.О., 

Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. 

ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280 с. 

2. Управління конкурентоспроможністю: 

Навч. Посібник (друге видання)/ І.П. 

Фоміченко, В.О. Шашко, Познякова О.О., 

Баркова С.О.– Краматорськ.:ДДМА, 2020. –

230с. 

3. Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник / 

[авт.кол.: Бєлікова О.Ю., Фоміченко І.П., 

Шевченко О.О. та інші] за заг.ред. д.е.н. 

Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360с. 

 

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. Познякова О.О. Дослідження 

конкурентоспроможності сфери надання 

послуг гостинності. Інтеграція освіти, науки 

та бізнесу в сучасному середовищі: зимові 

диспути: I Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. (6-7 лютого 2020 р.) 

Дніпро, 2020. Т.3. С. 29 – 33. 

2. Познякова О.О.  Правове забезпечення 

державної політики в сфері гостинності. 

Глокалізаційні аспекти інноваційного 

розвитку економіки: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених (Одеса, 26 

березня 2020 р.) [Електронний ресурс]. – 

Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 177 – 181. 

3. Познякова О.О. Управління розвитком 

конрурентоспроможності сфери гостинності. 

Управлінська діяльність: досвід, тенденції та 

перспективи. Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів і 



молодих вчених. Харків: ХНУБА, 2020. 

С.178 – 179. 

4. Познякова О.О., Приймакова Ю.А. 

Innovative business models in tourism: joint 

consumption.  Integración de las ciencias 

fundamentales y aplicadas en el paradigma de la 

sociedad post-industrial. Барселона, 2020. С. 18 

– 20. 

5. Познякова О.О. Конкурентні переваги 

сфери надання послуг гостинності та їх 

фінансова складова. Корпоративні фінанси: 

соціально-економічні, організаційно-правові 

та інституціональні аспекти. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції. К.: НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018. С.290 

– 292. 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

Наукове консультування ТОВ 

«УКРМЕГАБУД», протягом 2018 – 2020 

років. 

 

Волошина Олена 

Олексіївна 

Доцент Кафедра 

менеджменту 

ДДМА Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія: 1999 р. 

Спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

економіст 

(ЛВ № 00168) 

 

К.е.н., 

Спеціальність – 073 

«Менеджмент» 

(08.00.03 

«Економіка та 

управління 

національним 

господарством», 

2010 р. 

20 років Інвестиційний 

менеджмент 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології 

30.1 наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection  

Nadiia Yasynska, Inna Fomichenko, Lada 

Byvsheva, Olena Voloshyna, Ekaterina 

Krikunenko 

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  



(диплом ДК № 

061356) 

Тема дисертації: 

«Розвиток 

діяльності 

інституційних 

інвесторів на ринку 

України». 

Доцент кафедри 

Економічної теорії, 

2013 р. (атестат 12 

ДЦ №016146) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача: 

 

ДДМА, 

Свідоцтво АА 

02070789/ 

00011-16 

Тема: Інститути 

спільного 

інвестування в 

умовах 

трансформаційної 

економіки 

13.06 – 02.07 2016 р. 

ДДМА, Свідоцтво 

15/2020. Тема: 

Фінансові аспекти 

управління великим 

машинобудівним 

підприємством в 

умовах кризи 

(10.09-10.10.2020) 

 

1. Бившева Л.О., Волошина О.О., Яцишин 

Р.О. Психологічні аспекти розвитку 

креативних здібностей студентів на заняттях 

з менеджменту // Гуманізація навчально-

виховного процесу. Збірник наукових праць 

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний 

університет”.- №6(92) -2018.-Харків ТОВ 

«Видавництво НТМТ»-  с. 252-269 

2. Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна 

О.В. Іноваційні підходи до управління 

персоналом машинобудівних підприємств // 

Управління економікою: теорія та практика: 

П'яті чумаченківські читання. - 2017. - С.119-

128. 

3 Волошина   О.О.   Болотіна   Є.В.,   Шубна  

О.В.  Організація  продажі туристичних 

послуг. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2019. - №2. - 

С.231-239 

4 Voloshyna Olena, Byvshev Roman. State and 

prospects of development of financial 

decentralization in Ukraine. // Економічний 

вісник Донбасу.-Київ.-№4(54).-2018 р. 

5 Voloshinа О., Volodchenko V., Shashko V. IT 

Industry as the Basis of Innovative Development 

Economy of Ukraine. // Економічний вісник 

Донбасу.-Київ.-№4(58).-2019 р -С.163-168 

 

30.3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії  

1 Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна 

О.В. Управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю: практикум для студентів 

спеціальності «Менеджмент» денної та 

заочної форм навчання / Є. В. Мироненко, О. 

О. Волошина, О. В. Шубна. – Краматорськ : 

ДДМА, 2018. – 71 с. 

2. Трансформаційні перетворення 

господарської системи в контексті 

глобалізацій них змін: еволюція та 

управління [монографія] / за заг. ред. 

Мироненка Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2017. – 272 с. 

3 Теоретичні,  методологічні та практичні 

аспекти конкурентоспроможності 



підприємств : монографія /за загальною 

редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, 

Атлант, 2017. – 514 с.  

Особистий внесок: Волошина Е.А., Шубная 

Е.В. Конкурентоспособность предприятий 

отечественной отрасли информационных 

технологий: проблемы и перспективы(с. 296-

305 

4) Управління бізнесом: структурні зміни, 

маркетингові та правові аспекти 

[Монографія]/ [авт. кол.: Мироненко Є.В., 

Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. 

ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 280 с. 

6) Маркетинг: теорія та практика: 

Комплексний навчальний посібник]/ [авт. 

кол.: Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Бєлікова 

О.Ю., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. 

д.е.н.  Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. – 360 с. 

 

30.13 наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три найменування   

1 Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна 

О.В. Управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю: практикум для студентів 

спеціальності «Менеджмент» денної та 

заочної форм навчання / Є. В. Мироненко, О. 

О. Волошина, О. В. Шубна. – Краматорськ : 

ДДМА, 2018. – 71 с. 

2 Фінансовий менеджмент: методичні 

вказівки до практичних занять для студентів 

спеціальності «Менеджмент» денної форми 

навчання / укл.: Є. В. Мироненко, О.Ю. 

Бєлікова О.О. Волошина. - Краматорськ: 

ДДМА, 2020.- 52 с. 

3 Дистанційні курси (Moodl): Фінансовий 

менеджмент, Інвестиційний менеджмент, 

Інформаційно-комунікаційні технології 



 

30.14 керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного 

комітету/ журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою, керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота 

у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів, керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України, виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту, 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань, 

керівництво спортивною делегацією, 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу.  

Авраменко Дар’я Валеріївна  ст. гр. Мн-16.  

«Інвестиційна стратегія промислового 

містоутворюючого підприємства ПрАТ 

«НКМЗ»», 

1 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  із галузей 

знань і спеціальностей у 2018/2019 

Робота подана до II туру  Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт  із 

галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 

навчальному році, спеціалізація 



«Менеджмент інвестиційної та інноваційної 

діяльності» 

Робота у складі журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади «Менеджмент 

інноваційної діяльності за спеціальності 073 

«Менеджмент» 15-17 травня 2019 року 

 

30.15 наявність науково–популярних та / 

або консультаційних (дорадчих) та / або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій  

1 Волошина О.О.,Зверев О.В., Рупенко В.С., 

Особливості формування інвестиційної 

стратегії підприємств енергетичної галузі в 

період економічної кризи Материали за XV 

международна научна практична 

конференция, Бъдещите изследвания -2019 , 

15 -22 февруари 2019 г.Закон. Икономики. 

Публичната администрация. Философия. : 

София.« Бял ГРАД-БГ»-80c. – С.7-92  

2 Волошина О.О., Листопадов А 

О.., Особливості формування інвестиційного 

портфеля інституційного інвестора в умовах 

трансформаційної економіки. Materials of the 

XIII International scientific and practical 

Conference Science and сivilization -2018, 

January 30 -February 7 , 2018 Economic 

science. : Sheffield. Science and education LTD 

-98-102 

3 Волошина О.О., Лаврина І.В., 

Бывшева Л.О. Розвиток креативних 

здібностей студентів на заняттях з 

менеджменту Materials of the XV International 

scientific and practical Conference Modern 

scientific potential -2019 , February 28 -March 

7, 2019 Pedagogical sciences. : Sheffield. 

Science and education LTD -128p. 

4 Волошина О.О., Грачов Д.В. 

Особливості конкуренції банківського 

сектору в умовах транзитивної економіки 

України. Materials of the XIII International 

scientific and practical Conference Science and 

сivilization -2018, May 30- June 7 , 2018 



Economic science. : Sheffield. Science and 

education LTD -3-6 

5 Волошина Е.А., Авраменко Д., Казенный 

С.Ю. Особенности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях транзитивной 

экономики Materials of the XV In-ternational 

scientific and practical Conference Modern 

scientific poten-tial -2019 , February 28 -March 

7, 2019 Economic science. : Sheffield. Science 

and education LTD – р. 6-9 

 

30.18 наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

ПрАТ «НКМЗ» наукове консультування 

щодо удосконалення інформаційного 

забезпечення процесів підготовки та 

проведення акціонерних зборів  

Акт №1 від 29 травня 2018 року 

ПАТ «ЕМСС» 

Наукове консультування щодо розробки 

зажлдів підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності ПАТ «ЕМСС» 

Акт №1 від 7 жовтня 2019 року 

 


