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І ПРЕАМБУЛА 

 

Освітньо-професійна програма підготовки другого (освітньо-

професійного) рівня (магістр) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності 051 Економіка 

 

Затверджена вченою радою Донбаської державної машинобудівної ака-

демії (протокол № _1_ від __29.09__ 2016 р.). 

 

Введена в дію наказом ректора ДДМА № ____ від ___30.09______ 2016 

р.  

 

Розробники освітньо-наукової програми:  

Саєнко Владислав Григорович - керівник проектної групи, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства Дон-

баської державної машинобудівної академії 

Бурлуцький Сергій Віталійович – член проектної групи, доктор еко-

номічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства Донбась-

кої державної машинобудівної академії; 

Макогон Юрій Володимирович - член проектної групи, доктор еко-

номічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Донба-

ської державної машинобудівної академії; 

Рекова Наталія Юріївна – член проектної групи, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Донбаської дер-

жавної машинобудівної академії;  

Ровенська Вікторія Вячеславівна – член проектної групи, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Донбась-

кої державної машинобудівної академії; 

Шкрабак Ірина Володимирівна – член проектної групи, доктор еко-

номічних наук, доцент,провідний науковий співробітник лабораторії з про-

блем економіки та фінансів НДС Донбаської державної машинобудівної ака-

демії;  



 

 

ІІ   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Рівень вищої осві-

ти 

Другий (освітньо-професійний) рівень 

Ступінь вищої 

освіти  

Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність 051 Економіка 

Спеціалізація А – Бізнес-аналітика; 

Б – Міжнародна економічна діяльність підприємств; 

В – Безпека соціально-економічних та екологічних систем 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Без обмежень  

Освітня кваліфі-

кація 
Магістр 

Кваліфікація в ди-

пломі 
Магістр з економіки 

Опис предметної 

області 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності. 

Соціально-економічні системи різних рівнів, функції та поведі-

нка їх суб’єктів в контексті забезпечення виробництва (привла-

снення), розподілу, перерозподілу, обміну та споживання благ й 

ефективності економічної  діяльності; умови та засоби реаліза-

ції всіх видів індивідуальної та колективної економічної пове-

дінки; функціонування та розвиток соціально-економічних сис-

тем з урахуванням ресурсних обмежень і екологічних наслідків. 

Цілі навчання.  

забезпечити підготовку магістрів в області соціально-

економічної системології, зокрема, в сфері вивчення зв’язків 

між суб’єктами економічної діяльності в ході реалізації ними 

різноманітних форм індивідуальної та колективної поведінки та 

чинників і умов її здійснення, що надасть їм здатність 

розв’язувати комплексні проблеми та створювати нові знання в 

сфері функціонування і розвитку соціально-економічних систем  

різних рівнів, моделювання поведінки відповідних суб’єктів со-

ціально-економічних відносин, управління економічною діяль-

ністю і сталим розвитком на національному, галузевому рівнях, 

рівні підприємства та захистити магістерську дисертацію. 

Теоретичний зміст предметної області. 

теоретико-методологічний та науково-методичний базис розви-

тку національних, галузевих та виробничих соціально-

економічних систем, зокрема, сутність, структура і архітектура 

соціально-економічних систем різних рівнів, суб’єкти і об’єкти 

соціально-економічних систем, форми та чинники реалізації їх 

поведінки, функціонування і розвиток соціально-економічних 

систем та управління ними, методи та інструменти забезпечення 

інституційної, соціальної, економічної та технологічної ефекти-

вності соціально-економічних систем за умов сталого розвитку 

Методи, методики та технології: 

навчальні: використання лекційних курсів, семінарів та консу-

льтацій із запланованих дисциплін; самостійна робота з джере-



 

лами інформації у бібліотеці академії та у наукових бібліотеках 

України; використання навчання та електронних ресурсів за до-

помогою Інтернет; індивідуальні консультації викладачів 

ДДМА та інших профільних вищих навчальних закладів, залу-

чення до консультування аспірантів провідних фахівців МОН та 

НАН України; інформаційна підтримка та навики щодо участі 

аспірантів в конкурсах на отримання наукових стипендій і гран-

тів;  активна робота аспірантів у складі проектних команд при 

виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, участь у роз-

робці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових докумен-

тів, оформленні патентів та авторських свідоцтв. 

Професійні: системний, ситуаційний та процесний підходи, ме-

тоди економіко-математичного моделювання, методи аналізу та 

оцінки параметрів функціонування і розвитку соціально-

економічних систем, рефлексивне моделювання тощо 

Академічні права 

випускників 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдоскона-

лення в науковій та професійній сферах діяльності, а також 

в інших споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 3-ому (освітньо-науковому) кваліфікаційному 

рівні вищої освіти – отримання кваліфікації доктора філософії; 

Працевлаштуван-

ня випускників  

Посади згідно класифікатору професій України. Відповідно 

до Класифікатора професій ДК 003:2010 магістр має бути підго-

товлений для таких посад: 

 1231 – Керівник економічних та адміністративних підрозді-

лів та інші керівники (головний економіст, керівник (директор, 

начальник та ін.) департаменту; 

 1494 – Менеджери (управителі) екологічних систем; 

 2441.1 – Наукові співробітники (економіка) 

 2441.2 – Економісти 

 2310.2 – асистент, викладач університету та вищого навча-

льного закладу. 

Місця працевлаштування. Посади у відділах та  лабораторіях 

наукових установ, профільних кафедрах університетів. Відпові-

дні посади у фінансових, бухгалтерських, економічних та адмі-

ністративних підрозділах підприємств, установ та організацій. 

 

ІІІ  ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ МАГІСТРА 

 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття кваліфікації 

магістра складає 90 кредитів ЄКТС, в тому числі: 

 блок обов’язкових дисциплін  загальної підготовки– 16 кредитів 

ЄКТС; 

 блок дисциплін професійної підготовки за вибором ВНЗ – 28 креди-

тів ЄКТС; 

 блок дисциплін за вибором магістранта - 10 кредитів ЄКТС; 

 практична підготовка та державна атестація – 36 кредитів ЄКТС. 

 

 



 

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності 
 

Таблиця 8.1 

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти на дру-

гому (освітньо-професійному) рівні кафедри «Економіки підприємства» зі спеціальності 051 Економіка 
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проект-

ної групи 

Найменування 

посади 

(для суміс- 

ників — місце 

основної ро-

боти, на-

йменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з докумен-

том про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь,  

шифр і найменування нау-

кової спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою (спеціа-

льністю) присвоєно 

Стаж науково-

педагогічної 

та/або наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні пу-

блікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з ас-

пірантами та докторантами, керівництво науко-

вою роботою студентів) 

Відомості про під-

вищення кваліфіка-

ції викладача (на-

йменування закла-

ду, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Саєнко  

Владислав 

Григорович 

ДДМА, про-

фесор кафе-

дри Еконо-

міки підпри-

ємства 

Донецький полі-

технічний інсти-

тут, , 

1993 р., 

«Підземна роз-

робка родовищ 

корисних копа-

лин», 

гірничий інже-

нер; 

ВНЗ Укоопспіл-

ки «Полтавський 

університет еко-

номіки і торгів-

лі», 2014 р., 

спеціаліст з еко-

номіки підпри-

ємства 

Доктор 

економічних наук, 

спеціальність – 051 «Еко-

номіка» 

(08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством), 2011 р. 

(ДД № 000123); 

Тема дисертації 

«Послуги пенітенціарної 

системи в середовищі з 

порушеним економічним 

забезпеченням», 

Доцент кафедри банків-

ської справи, 2012р. 

(12ДЦ № 030180) 

11 років Загальна кількість праць:  

публікації – 120; монографії – 1. 

1. Саєнко В.Г. Економічні проблеми розвитку 

підприємницької функції в секторах економіки 

національного господарства: монографія / В.Г. 

Саєнко, І.Г. Брітченко, О.М. Момот,. - Полтава: 

ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 640 с. 

2. Саєнко В.Г. Інноваційно-інвестиційна 

політика держави на підприємствах 

енергетичного комплексу / В..Г Саєнко // Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії: 

зб. наук. праць. – Краматорськ, ДДМА, 2015. – 

С. 166 – 170. 

3. Саєнко В.Г. Сучасні методи економічних 

досліджень / В.Г. Саєнко // Менеджер: вісник 

Донецького державного університету 

управління. – 2014. – № 1 (67). – С. 250–257  

4. Саєнко В.Г. Управління соціально-

економічним розвитком об’єкту 

господарювання / В.Г. Саєнко, А.І. Алтухова // 

Розвиток економічних методів управління 

національною економікою  та  економікою  

ДВНЗ 

Університет мене-

джменту освіти 

НАПН України, 

Категорія «Дирек-

тори інститутів 

(декани факульте-

тів ВНЗ ІІІ-ІV рів-

нів акредитації)» 

Свідоцтво № 

12СПВ006893 

з 28.01.2013 по 

27.06.2013 



 

підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ. – 

Донецьк, 2014. – Т. XV. – С. 154 – 161. –(Серія 

«Економіка», вип. 282). 

5. Саєнко В.Г. Комерціалізація результатів 

наукових досліджень в урановій промисловості / 

В.Г. Саєнко // Розвиток економічних методів 

управління національною економікою та 

економікою підприємства : зб. наук. праць 

ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV. 

– С. 319–324. – (Серія «Економіка»; вип. 278). 

6. Саєнко В.Г. Формування державної системи 

ресурсозбереження промисловості в контексті 

соціально-економічного розвитку національного 

господарства / В.Г. Саєнко // Розвиток 

фінансових методів державного управління 

національною економікою : зб. наук. праць. 

ДонДУУ. –Донецьк, 2012. – Т. XІІІ. – С. 252–

257. – (Серія «Економіка»; вип. 246). 

Науково-дослідна робота: 

1. «Розробка адаптаційних схем стійких 

відтворювальних процесів у промислово 

розвиненому регіоні з порушеним економічним 

забезпеченням» 

(ДР № 0207U004302) 

2. «Організаційно-методичні положення 

життєзабезпечення пенітенціарної системи у 

промисловому регіоні з порушеними 

відтворювальними процесами»  

(ДР № 0109U002702) 

3. «Наукові положення по створенню 

організаційних і економічних умов розвитку 

розгалуженої системи суспільно доцільних 

послуг завдяки використання державою 

технічного і людського ресурсу пенітенціарної 

системи»  

(ДР № 0109U001735) 

Участь у конференціях 

1. Саєнко В.Г. Проблеми розвитку 

енергетичного комплексу України / В.Г. Саєнко 

// Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності: 



 

матер ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(10 – 12 

грудня 2015 р). – Кременчук, 2015 – С. 118 –119. 

2. Саєнко В.Г. Розвиток уранової 

промисловості України / В.Г. Саєнко // 

Регіональний розвиток – основа становлення 

української держави: матер ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф.(3 – 4 квітня 2014 р). – Донецьк: 

ДонДУУ, 2014 – С. 135 –137. 

2 Бурлуцький 

Сергій  

Віталійович 

ДДМА, 

зав. каф. Еко-

номіки підп-

риємства, 

професор 

Донбаська дер-

жавна машино-

будівна акаде-

мія, 

1997 р., 

«Економіка під-

приємства», 

інженер-

економіст 

(ЛГ № 000150) 

Доктор економічних наук, 

спеціальність - 051 «Еко-

номіка» 

(08.00.07– демографія, 

економіка праці, соціальна 

економіка і політика), 

2013р. 

(ДД № 002385); 

Тема дисертації: «Форму-

вання механізму соціальної 

підтримки домогоспо-

дарств» 

Доцент кафедри економіч-

ної теорії, 2001р. 

(12ДЦ № 016146) 

19 років Загальна кількість праць:  

публікації – 73; монографії - 4; методичні 

посібники з грифом МОН України – 5. 

1 Burlutski S. The socio-economic development of 

Ukrainian economy: «resources curse» 

phenomenon / S. Burlutski, Sv. Burlutski // 

Formation strategy of economic structures: the tools 

and practices: [Collective monograph] / edited by 

A. Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» 

SIA. - 2016. –P.25-35. 

2 Бурлуцький С.В. Соціальна підтримка 

домогосподарств: теорія та практика: 

монографія / С.В. Бурлуцький. – Донецьк: 

Ноулідж, 2012. – 364 с. 

3 Burlutski S., Burlutski Sv. The «resources curse» 

and special features of the economic growth in 

Ukraine / S. Burlutski, Sv. Burlutski // Journal of 

Life Economics. Istanbul. Vol.2. Issue 1.-2015. –

P.21-26 

4 Бурлуцький С.В. Стратегія формування 

суспільного договору в умовах посилення 

соціальної стратифікації / С.В. Бурлуцький // 

Часопис економічних реформ. Луганськ: 

Луганський національний університет ім. 

В.Даля - 2015. - № 1 (17). - С. 89-95 

5 Бурлуцький С.В. Соціальне партнерство та 

корпоративна відповідальність: гомеостатичний 

підхід / С.В. Бурлуцький // Соціально-трудові 

відносини: теорія та практика: зб. наук. пр.,  

ДНВЗ КНЕУ: 2014. -  №1(7). – С.120-125 

6 Бурлуцький С.В. Системна декомпозиція 

інституційного базису соціальної політики та 

концепція таргетування прожиткового 

Стажування:  

1 Український інсти-

тут інформаційних 

технологій Націона-

льного технічного 

університету «КПІ» 

МОН України  

Тема: «Педагогіка 

вищої освіти» 

(СПК №368054 від 

15.11.2007) 

2 Донецький націо-

нальний  університет  

(наказ №01-23 від 

26.02.13р.) 

з 23.09.13 по 

23.10.13р. 

3 Інституті економі-

ко-правових дослі-

джень НАН України,  

Тема: «Використан-

ня рентної природи 

міжрегіональних 

економічних нерів-

ностей для забезпе-

чення сталого розви-

тку країни»  

(СПК №252811/ 

2013 від 15.11.2013) 



 

мінімуму. / С.В. Бурлуцький // Галицький 

економічний вісник. Тернопіль. Тернопільский 

національний технічний університет.– 2014. – 

№2(45). – С.51-56 

7 Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Стратегія 

соціального контракту: держава-підприємство- 

людина / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 9–10(1). 

– С. 91–94. 

Науково-дослідна робота: 

1 «Інструменти забезпечення соціальної 

відповідальності бізнесу»  

(2015-2017 рр., ДР № 0115U004738)  

2 «Інструменти забезпечення сталого розвитку 

трансформаційної економіки України»  

(2012-2014 рр., ДР № 0112U006708) 

Участь у конференціях: 

1. Бурлуцький С. Саморегулювання в системі 

соціального партнерства/ С.В. Бурлуцький // 

Соціальна відповідальність: підприємство – 

регіон – країна [текст]: матер. всеукраїнської 

науково-практичної конференції (25 грудня 

2015 р., Київ-Краматорськ-Чернівці-Вінниця).- 

Краматорськ, 2015. – С.30-33. 

2 Бурлуцький С.В. Концепція гнучкого 

прожиткового мінімуму / С.В. Бурлуцький // 

Materials of the I International research and 

practice conference “World economy, finance and 

investment: modern view on the actual problems”, 

20-21 November 2012 // Scientific journal 

“Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia”, 

2012. - P. 81-87 

3 Бурлуцький С.В. Редистрибуційні процеси в 

моделях соціальної політики Г.Еспінг-

Андерсена / С.В. Бурлуцький // Materialy VIII 

meznarodny vedecko-practicka conference 

“Vedecky prumysel evropskeho kontinentu - 2012”. 

– Dil 9. Economicke vedy. Administrativa: Praha. 

Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 

P.10-14. 

 



 

3 Рекова  

Наталія  

Юріївна 

Професор 

кафедри 

Економіки 

підприємства 

Донбаська дер-

жавна  

машинобудівна 

академія, 

1999 р., 

«Економіка пі-

дприємства», 

економіст 

ЛВ № 000171 

Доктор  

економічних наук, 

спеціальність – 

051 – «Економіка» 

(08.00.04 «Економіка та 

управління підприємства-

ми (за видами економічної 

діяльності)», 2011 р. 

(ДД № 000335); 

Тема дисертації  

«Механізм управління еко-

номічною поведінкою підп-

риємств корпоративної 

структури », 

професор кафедри  

фінансів, 2013 р 

(12ПР № 008330) 

17 років Загальна кількість праць:  

публікації – 184; монографії - 10; методичні 

посібники з грифом МОН України – 2. 

1. Рекова Н. Ю. Економічне обґрунтування 

структури енергетичного  забезпечення 

виробничої програми гірничорудних 

підприємств: монографія монографія / 

Н. Ю. Рекова, О.С. Максимова, С.В. Максимов, 

Г.В. Темченко – Кривий Ріг: Видавничий центр 

ДВНЗ "КНУ", 2014. – 217 с. 

2. Рекова Н. Ю. Управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю вугільних 

підприємств: монографія / Н. Ю. Рекова, Я.О. 

Арчикова, В.С. Мєшкова. – Донецьк: Вид-во 

«Ноулідж», ДонДУУ, 2014. – 312 с. 

1. Рекова Н.Ю. Аналітичне забезпечення 

прийняття управлінських рішень щодо реструк-

туризації енергетичної компанії в межах проми-

слового регіону: монографія / Н.Ю. Рекова, 

Ю.О. Левшова // Управлінська, фінансова та 

маркетингова діяльність підприємств в умовах 

нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. 

К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 

2016. - 516 с. – С. 56 –72. 

2. Рекова Н. Ю. Забезпечення ефективного 

використання енергоресурсів на гірничорудних 

підприємствах: монографія / Н. Ю. Рекова, Г.В. 

Темченко, О.С. Максимова. – Кривий Ріг: 

Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015. – 199 с. 

3. Рекова Н. Ю. Економіко-математична модель 

залежності інтенсивності припливу інвестицій 

від амортизаційної політики в реаліях 

української економіки / Н. Ю. Рекова, Г. О. 

Талан // Журнал «Бізнес-Інформ» Харківського 

національного економічного університету, НДЦ 

індустріальних проблем розвитку НАН України. 

– Харків, 2015. – № 5. – С. 93-99. 

4. Рекова Н.Ю. Фінансова реструктуризація 

промислових підприємств як інструмент 

стратегічного розвитку / Н. Ю. Рекова //  Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії: 

Стажування: 

1. University of 

Greenwich, London 

on June 8-12 2015, 

Elite Tempus Study 

Visit №4  on 

Education for Leader 

ship, Intelligence and 

Encouraging. 

2.Аcademic society 

of Baludansky, 

University  of 

Security 

Management in 

Košice, Slovak 

republic – Poland, 

19.04.16-23.04.16 

Certificate № 2016-

2/7 from 

23.04.2016 

«Ukraine – EU. 

Modern Technology, 

Business and Law» 



 

зб. наук. праць ДДМА. – № 2 (35). – 2015. – 

С.158 – 161. 

5. Рекова Н. Ю. Інструменти регулювання 

інвестиційної діяльності в рамках податкової 

політики / Н. Ю. Рекова, Г. О. Талан // Науковий 

журнал «Економічний часопис – ХХІ». – 2014. – 

№ 1–2 (2). – С. 12–15. 

Науково-дослідна робота: 

1 «Інструменти забезпечення соціальної 

відповідальності бізнесу: мікро і макрорівень»  

(2015-2017 рр., ДР № 0115 U004738). 

2. «Стратегічний розвиток національної 

економіки, регіонів і підприємств»  

(2013-2014 рр., ДР №  0113U005211); 

3. «Фінансовий механізм державного 

управління економікою України»  

(ДР № 0104U008798, 2007–2012 рр.),  

4. «Розробка математичних моделей, 

інформаційних систем для аналізу, 

прогнозування та управління сучасними 

відкритими системами»  

(2009–2011 рр., ДР № 0109U004727) 

Участь у конференціях 

1. Рекова Н.Ю. Smart Grid як драйвер 

енергетичної ефективності та 

енергозбереження/ Н.Ю. Рекова, І.О Клопов // 

«Развитие социально-экономических систем в 

условиях глобальной  конкурентной среды»: 

матер. междунар. научн.-практ. конф. «Развитие 

социально-экономических систем в условиях 

глобальной конкурентной среды» (29 февраля 

2016, Кишинев, Ресбулика Молдова). – 

Кишинев, 2016. –  С. 77 –79. 

2 Рекова Н.Ю. Пріоритети державної політики 

щодо розвитку промисловості в умовах кризи / 

Н.Ю. Рекова, О.А. Карапетян // «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в 

умовах глобальної нестабільності»: матер. ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2015. – 

С. 213 – 215. 

3 Рекова Н.Ю.Формування податкової політики 



 

України з урахуванням інвестиційних потреб 

суб’єктів малого та середнього бізнесу / Н.Ю. 

Рекова // «Економіка і менеджмент»–  2015: 

перспективи інтеграції та інноваційного 

розвитку»: тези доп. Міжнарод. наук-практ. 

конф.(23-24 квітня 2015: у 9 т.). – 

Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – С. 56 – 58. 

4 Ровенська  

Вікторія 

Вячеславівна 

Доцент каф. 

Економіки 

підприємства. 

Донбаська дер-

жавна  

машинобудівна 

академія, 1999 

р.,  

7.050107 «Еко-

номіка підпри-

ємства», еконо-

міст 

ЛВ № 000157 

Кандидат  

економічних  

наук, 2013 р. 

спеціальність 051 – «Еко-

номіка» 

(08.00.04 -  Економіка та 

управління підприємства-

ми(за видами економічної 

діяльності). 

(ДК №016783) 

Тема дисертації: «Меха-

нізм формування та вико-

ристання трудового поте-

нціалу промислових підп-

риємств»,  

Доцент кафедри  

економіки підприємства з 

2015р. 

 (12ДЦ №044611). 

 

 

 

16 років Загальна кількість праць:  

публікації – 53; методичні посібники з грифом 

МОН України – 7 

1 Ровенська В.В. Трудовий потенціал підприєм-

ства: поняття, структура  / В.В. Ровенська // Те-

оретичні і практичні аспекти економіки та інте-

лектуальної власності: Збірник наукових праць. 

– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т. 3. – С. 

286 - 291. 

2 Ровенська В.В.  Дослідження методів підгото-

вки та оцінювання трудового потенціалу на під-

приємствах / В.В. Ровенська // Вісник Донець-

кого національного університету. Серія В. Еко-

номіка і право  Спецвипуск: Збірник наукових 

праць. – Донецьк. – 2011. – Т. 1. – С. 138 - 141. 

3 Ровенська В.В.  Аналіз трудового потенціалу 

підприємства  /В.В. Ровенська // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Збірник наукових праць. – Маріу-

поль: ДВНЗ «ПДТУ». – 2011. – Вип. 2. – С. 219 - 

223. 

4 Ровенская В.В. Мотивация как прогрессивный 

механизм управления персоналом на промыш-

ленном предприятии /В.В. Ровенская // Сборник 

научных трудов SWORLD. Современные про-

блемы и пути их решения в науке, транспорте, 

производстве и образовании 2012». –Выпуск 4. 

Том 16. – Одесса, 2012, -106с., С.18-25 

5 Ровенська В.В.  Складові трудового потенціа-

лу промислових підприємств / В.В. Ровенська // 

Проблемы и перспективы развития сотрудниче-

ства между странами Юго-Восточной Европы в 

рамках Организации черноморского экономиче-

ского сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – 

Стажування: 

1 Донецький націо-

нальний універси-

тет, кафедра «Між-

народна економіка» 

з 02.04.13р. по 

04.05.13р. 

Стажування: 
 наказ № 01-22 від 

26.02.13р. 

Тема: «Вивчення 

методики підготовки 

електронного підруч-

ника з економічних 

дисциплін» 

 

2 ДонНУ, Донбаська 

державна машинобу-

дівна академія МОН 

України, кафедра 

комп’ютерних інфор-

маційних технологій, 

інтелектуальних сис-

тем прийняття рі-

шень,  «Застосування 

хмарних технолгій у 

дистанційному на-

вчанні»  (наказ №78 

від 12.09.2014р.) 

 



 

Албена – Донецк: ДонНУ. – 2012. – С. 280 - 282. 

6 Ровенська В.В.  Сучасні підходи до оцінки 

трудового потенціалу промислового підприємс-

тва / В.В. Ровенська // Теоретичні  і  практичні  

аспекти  економіки  та  інтелектуальної  власно-

сті:  Збірник наукових праць. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ». – 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С.149-

154. 

7 Ровенська В.В.  Розвиток компетенцій - фак-

тор управління трудовим потенціалом    

/ В.В. Ровенська // Проблемы  развития  внешне-

экономических  связей  и  привлечения  иност-

ранных  инвестиций: региональный аспект: сб.  

науч. тр. – Донецк. – ДонНУ. – 2014.– Т.2. – С. 

250-253. 

Науково-дослідна робота: 

1 «Інструменти забезпечення соціальної 

відповідальності бізнесу» (2015-2017 рр., ДР №)  

2 Підвищення ефективності діяльності 

промислового підприємства на основі розвитку 

та мотивації персоналу» 1.09.12 – 30.06.15, ДК–

05–12. 

Участь у конференціях 

1 Ровенська В.В., Федичева В.В. Чинники 

формування трудового 

потенціалу/ В.В. Ровенська// Тезисы докладов X 

Международной научно-практической 

конференции «Перспективные научные 

исследования». – София, Болгария –17-

25.02.2014. – С. 10-14 

2 Ровенська В.В. Формування системи 

статистичних показників моделі управління 

трудовим потенціалом / В.В. Ровенська // Тези 

доповіді на міжнародній науковій інтернет-

конференції «Стан та перспективи розвитку 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю в умовах 

євроінтеграційних процесів». –Чернівці, 26-27 

листопада 2015 р. 

Керівництво науковою роботою студентів 

1 Ровенська В.В., Лінник В.В. Становлення 



 

механізму формування корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні 

/ В.В. Ровенська // Тези доповіді на 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Соціальна 

відповідальність: підприємство-регіон-країна». 

– Київ. Вінниця. Краматорськ. Чернівці, 25 

грудня 2015 р. – С. 128-131. 

2 Ровенська В.В., Редькіна Ю.О. Методики 

оцінки ефективності системи корпоративної 

соціальної відповідальності підприємства 

/ В.В. Ровенська // Тези доповіді на міжнародну 

науково-практичну конференцію «Соціальна 

відповідальність: сучасні виклики». – 

Краматорськ., 21-22 квітня 2016 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

5 Макогон  

Юрій  

Володимирович 

МДУ, м. Ма-

ріуполь 

професор ка-

федри еконо-

міки і міжна-

родних еко-

номічних від-

носин 

Краматорський 

індустріальний 

інститут,  

1970 р.,  

«Машини та те-

хнології обробки 

металів тиском», 

інженер-механік  

(Ч № 633700) 

Доктор економічних наук, 

спеціальність – 051 «Еко-

номіка» 

(08.00.05 - економіка, пла-

нування, організація  

управління народним гос-

подарством та його галу-

зями), 1994р. 

(ДН № 001167) 

Тема дисертації: «Меха-

нізм регулювання зовніш-

ньоекономічної  діяльності 

підприємств і організацій 

на регіональному рівні» 

Професор кафедри 

міжнародної економіки, 

1996р. 

(ПР-АР № 000982) 

Академік, Віце – прези-

дент Академії економічних 

наук України (посвідчення 

№200), 1996 р. 

Заслужений діяч науки і 

техніки України  

(АВ №013257, Указ Пре-

35 років Загальна кількість праць:  

публікації – 77; монографії - 8; методичні 

посібники з грифом МОН України – 6; авторські 

свідоцтва у співавторстві - 2; керівництво 

аспірантами та докторантами – 7. 

1.Makogon Y. Category of investment attraction on 

the capital market/ Y. Makogon, D. Ivankova// 

Journal L´Association 1901 "SEPIKE", Ausgabe 

12, 2016, р. 113-118 

2. Макогон Ю. Развитие возобновляемых исто-

чников энергии в современной экономике Ук-

раины /Ю.Макогон, А. Ефременко// Збірник 

наукових праць УкрДГРІ.  – 2016 . - №1 – С.72-

80. 

3. Макогон Ю.В. Місце міжнародних 

фінансових центрів у сучасній глобалізованій 

світовій економіці / Ю.В. Макогон, Г.Г. 

Музиченко// Економічний вісник НТУУ «КПІ». 

Київ: КПІ, 2014. – №11. с. 85-91. 

4. Макогон Ю.В. Становление и развитие 

логистического и промышленного водного 

пространства Украины в Черноморской зоне/ 

Ю.В. Макогон// Проблемы и перспективы 

развития сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Черноморского 

Стажування: 

1. Інститут економі-

ки промисловості 

НАН України, 

(протокол № 9 від 

20.04.12 р.) 

з 06.02.12 по 

31.03.12р. 



 

зидента від 02.07.2007, 

№582) 

Орден за Заслуги третього 

ступеню  

(ОК №029728, Указ Пре-

зидента від 24.06.2011, 

№708/2011) 

экономического сотрудничества и ГУАМ.- 

Сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону-

Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – 

С. 244-249. 

5. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая 

деятельность малого бизнеса в условиях 

глобализации мировой экономики/ Ю.В. 

Макогон, В.В. Кошеленко // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект: 

сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012. – С. 269-

278. 

Науково-дослідна робота: 

1 «Підвищення ефективності міжнародної 

економічної діяльності України в інтеграційних 

обєднаннях: регіональний і галузевий аспект» 

(ДР № 0106U012484)  

2 «Розвиток старопромислового регіону на 

основі інноваційної стратегії та трансферту 

знань» (ДР № 0111U009621) 

Участь у конференціях 

1. Макогон Ю.В. Инновации в сфере 

энергетики Украины/ Ю.В. Макогон// Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку геології: 

наука й виробництво. Матеріали Міжнародного 

геологічного форуму (15-20серпня 2016 р., с. 

Коблево, Миколаївська обл., Україна)- 2016. - 

№2(23)– С.208-213 

2. Макогон Ю.В. Современное состояние и 

перспективы инновационного развития 

Украины в условиях глобализационных 

трансформаций/Ю.В. Макогон // Север-

восточный азиатский академический форум 

(сборник посвященных 10-летнему юбилею), 

2015 - с. 151-158 

3. Макогон Ю.В. Перспективы развития 

экономики Украины в посткризисный период/ 

Ю.В. Макогон // Збірник тез доповідей 

учасників ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів, аспірантів і студентів 

„Маркетинг на міжнародних ринках товарів і 



 

послуг: глобальні аспекти” Том ІІ. Україна-

Словаччина -2011р. - С. 7-10 

6 Шкрабак  

Ірина  

Володимирівна 

ДВНЗ Доне-

цький націо-

нальний тех-

нічний уні-

верситет 

МОН Украї-

ни, м. Пок-

ровськ, заві-

дувач кафед-

ри Менедж-

менту 

Донецький по-

літехнічний 

інститут, 

1986 р., 

«Автоматизо-

вані системи 

управління», 

інженер-

системотехнік 

(КВ № 733656) 

Доктор економічних наук, 

спеціальність – 

051 – «Економіка» 

(08.00.03 «Економіка та 

управління національним 

господарством»), 2013 р. 

(ДД № 001670); 

Тема дисертації: «Теорети-

ко-методологічні засади 

стратегічного управління 

економічним розвитком 

територіальних утворень», 

доцент кафедри маркетин-

гу, 2006 р. 

(02 ДЦ № 013219) 

20 років Загальна кількість праць:  

публікації – 50; монографії - 4; методичні 

посібники з грифом МОН України – 1. 

1 Шкрабак І.В. Мале підприємництво як 

елемент інфраструктури НІС України: стан і 

перспективи / І.В. Шкрабак, О.В. Ахунзянов // 

Держава та регіони, 2015, № 6 (87). - Запоріжжя, 

Класичний приватний університет, 2015. – С. 

21-26 (Серія «Економіка і підприємництво»). 

2 Шкрабак І.В. Логістичні аспекти реалізації 

транзитного потенціалу України / І.В. Шкрабак, 

Д.К. Турченко // Науковий вісник ДДМА. – 

2015. - № 2 (35) – С.237-242. 

3. Шкрабак І.В. Методичний підхід до оцінки 

впливу характеристик НІС на розвиток малого 

підприємництва / І.В. Шкрабак, О.В. Ахунзянов 

– 2015. – № 10 (25). – С. 109–114. 

4 Шкрабак І.В. Структурні трансформації  в 

національній економіці: регіональний аспект / 

І.В. Шкрабак // Науковий журнал “Менеджер”, 

2014, № 2. - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 195-

200. 

5 Шкрабак І.В. Структурні зрушення в 

економіці Донецької області в аспекті 

організаційно-правових форм господарювання // 

Прометей, 2014, № 1. - Донецьк, ТОВ «Юго-

Восток, Лтд», 2014. – С.152-160 

6 Шкрабак І.В. Структурні трансформації 

господарських комплексів регіонів України / 

І.В. Шкрабак // Проблеми розвитку соціально-

етичного маркетингу в економіці України: зб 

наук. праць ДонДУУ, 2014, т. ХІV, вип. 273, 

серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – 

С. 168-178. 

7. Шкрабак І.В. Корпоративна соціальна 

відповідальність в системі некомерційного 

маркетингу / І.В. Шкрабак // Прометей, 2013, № 

2. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – 

С.52-58. 

Стажування 

Донецький націона-

льний університет 

економіки і торгівлі 

ім.. М. Туган-

Барановського МОН 

України  

(07.04-24.05.2013, 

наказ № 112-пк від 

12.02.2013) 

(СПК № 

252811/2013 від 

15.11.2013) 



 

Науково-дослідна робота: 

1 «Методологічний базис формування 

організаційно-економічного механізму 

диверсифікації джерел енергопостачання у 

промисловості»  

(2016-2018 рр., ДР №0116 U003613)  

2 «Теоретико-методичні та практичні основи 

управління вторинними сировинними 

ресурсами з відходів на рівні регіону»  

(2010-2012 рр., ДР №0110U006708). 

Участь у конференціях 

1. Шкрабак І.В. Технології регіонального 

маркетингу в регулюванні  економічного 

розвитку старопромислових регіонів / І.В 

Шкрабак // «Развитие социально-экономических 

систем в условиях глобальной  конкурентной 

среды»: матер. междунар. научн.-практ. конф. 

«Развитие социально-экономических систем в 

условиях глобальной  конкурентной среды» (29 

февраля 2016, Кишинев, Ресбулика Молдова). – 

Кишинев, 2016. – С. 88 –90. 

2 Шкрабак И.В. Пути увеличения 

синергетических эффектов в экономике 

территориальных образований / И.В. Шкрабак // 

Modern business developmentin global integration : 

TheIInternationalscientific-practicalconference 

(SharmelSheikh, Egypt, 2014 pp.) 206-207 

3 Шкрабак И.В. Синергетические эффекты в 

экономическом развитии территории / И.В. 

Шкрабак // Стратегические ориентиры 

экономического прорва: материалы 

международной науч.-практ. конференции 

(Брянск – Самара, Россия, 2013 р.) 

 

 

 

 

Ректор ДДМА,  

д.т.н. професор             В.Д.Ковальов 



 

 

9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 
 

Таблиця 9.1 

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор         В.Д.Ковальов 

Адреса примі-

щення 

Найме-

нування влас-

ника майна 

Площа (кв. 

метрів) 

Найменування та 

реквізити документа 

про право власності 

або оперативного 

управління або кори-

стування 

Документ про право користування (договір 

оренди) 
Інформація про наявність документів 

строк дії до-

говору оренди  

(з _____ по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотарі- аль-

ного посвід-

чення 

про відповід-

ність саніта-

рним нормам 

про відповід-

ність вимогам 

правил поже-

жної безпеки 

про відповід-

ність нормам 

з охорони 

праці 

Корпус №1, 

вул. Шкадінова, 

72 

Донбаська 

державна 

машинобуді-

вна академія 

13119,7 

Витяг з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про реєстра-

цію права власності 

№22588780  

немає потреби 
немає пот-

реби 

немає потре-

би 
+ + + 

Корпус №2, 

вул. Б.Машино-

будівників, 39 

Донбаська 

державна 

машинобуді-

вна академія 

13008,7 

Витяг з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про реєстра-

цію права власності 

№26411078 

немає потреби 
немає пот-

реби 

немає потре-

би 
+ + + 

Корпус №3-4, 

вул. Б.Машино-

будівників, 34 

Донбаська 

державна 

машинобуді-

вна академія 

6123,1 

Інформаційна дові-

дка з державного 

реєстру  речових 

прав на нерухоме 

майно №54393426 

немає потреби 
немає пот-

реби 

немає потре-

би 
+ + + 

Корпус №6, 

вул. Б.Машино-

будівників, 39а 

Донбаська 

державна 

машинобуді-

вна академія 

4724,5 

Інформаційна дові-

дка з державного 

реєстру  речових 

прав на нерухоме 

майно №53711232 

немає потреби 
немає пот-

реби 

немає потре-

би 
+ + + 



 

 

Таблиця 9.2 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
21002 21002 –– 828,3 

 приміщення для занять студентів, кур-

сантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії то-

що) 

15590 15590 –– 814,5 

 комп’ютерні лабораторії 3312 3312 –– –– 

 спортивні зали 2100 2100 –– –– 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 4216 4216 –– –– 

3. Службові приміщення 11200 11200 –– –– 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

1218 

430 

1218 

430 
–– –– 

5. Гуртожитки 13065 13065 –– 13,8 

6. Їдальні, буфети  520 520 –– –– 

7. Профілакторії, бази відпочинку 6000 6000 –– –– 

8. Медичні пункти 80 80 –– –– 

9. Інші –– –– –– –– 

 

 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор        В.Д.Ковальов 

 

 



 

Таблиця 9.3 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

№ 

з/п 

Найменування лабо-

раторій, спеціалізо-

ваних кабінетів, їх 

площа 

Найменування навчальної дисципліни 
Найменування обладнання, 

устатковання, їх кількість 

 

1 ауд. 1201, 78м
2
 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

IBM 6*68 (12шт.) 

Pentium – III (1шт.) 

2 ауд. 2408, 84м
2
 Інтелектуальна власність 

Duron 600-750– 1 шт. 

Celeron 700-1700 – 13шт. 

3 ауд. 1406, 22м
2
 Охорона праці в галузі та цивільний захист 

Pentium – III (2шт.) 

Pentium – IV (1шт.) 

«Polilux», слайди 

4 

Інформаційно-

обчислювальний 

центр 3 клас 

(72м
2
) 

Методологія та організація наукових досліджень 

Спецкурс за напрямком магістерської роботи 

Фінансова безпека України 

Celeron 700-1700 – 12шт. 

5 ауд. 2417, 84 м
2
 

Економічна діагностика  

Моделювання бізнес-процесів  

Аналітичне забезпечення соціально-економічної 

безпеки  

Організація та управління безпекою соціальних сис-

тем  

Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарсь-

кої діяльності  

Моніторинг та моделювання еколого-економічних 

систем 

Торгова політика 

Митне право 

Організація зовнішньоторгівельних операцій 

Безпека в системі корпоративного управління 

Екологічна політика і безпека  

Фінансова аналітика та менеджмент 

Екологічне інспектування та експертиза 

АМІ Company Celeron (R) 

2800 – 15 од. 

6 
Клас № 1 ІОЦ, 

78 м
2
 

Аналіз і оцінка проектів 

Інноваційний аналіз  

Міжнародні стратегії економічного розвитку  

Аналіз інвестиційної привабливості компанії 

Стратегія сталого розвитку 

АМІ Company Celeron (R) 

700-1700 – 16 од. 

7 ауд. 6210, 42м
2
 

Моделювання бізнес-процесів 

Функціонально-вартісний аналіз 
Pentium – IV – 3шт. 

8 Клас №3 ІОЦ, 72м
2
 

Діагностика міжнародної конкурентоспроможності 

підприємств 
Celeron 700-1700 – 12шт. 

9 ауд. 2413, 72м
2
 

Стратегічний аналіз та управління  

Стратегічний аналіз 

Аналіз і діагностика банкрутства  

Міжнародний фінансовий менеджмент  

Теорії міжнародної економки 

Екологічний менеджмент в публічному адміністру-

ванні 

Celeron 400-633 – 3шт. 

Celeron 700-1700 – 9шт. 

10 Клас №3 ІОЦ, 72м
2
 

Аналіз управління людським капіталом 

Міжнародний менеджмент 
Celeron 700-1700 – 12шт. 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор      В.Д.Ковальов 



 

Таблиця 9.4 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання  

навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка» 

№ 

з/п 

Найменування 

комп’ютерної лабо-

раторії, її площа 

Найменування навчальної дисцип-

ліни 

Модель і марка персона-

льних комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування пакетів прикладних програм 

(у тому числі ліцензованих) 

Доступ до Інтерне-

ту, наявність каналів 

доступу (так/ні) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 ауд. 1201, 78м
2
 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

IBM 6*68 (12шт.) 

Pentium – III (1шт.) 

Open office Org; 

Open office Calс; 

Open office Impress 

так 

2 ауд. 2408, 84м
2
 Інтелектуальна власність 

Duron 600-750– 1 шт. 

Celeron 700-1700 – 13шт. 
Libre Office так 

3 ауд. 1406, 22м
2
 

Охорона праці в галузі та циві-

льний захист 

Pentium – III (2шт.) 

Pentium – IV (1шт.) 

«Polilux», слайди 

Libre Office так 

4 

Інформаційно-

обчислювальний 

центр 3 клас 

(72м
2
) 

Методологія та організація нау-

кових досліджень 

Спецкурс за напрямком магіс-

терської роботи 

Фінансова безпека України 

Celeron 700-1700 – 

12шт. 

Open office Org; 

Open office Calс; 

Open office Impress 

так 

5 ауд. 2417, 84 м
2
 

Економічна діагностика  

Моделювання бізнес-процесів  

Аналітичне забезпечення соціа-

льно-економічної безпеки  

Організація та управління безпе-

кою соціальних систем  

Правове забезпечення безпеки 

суб’єктів господарської діяльно-

сті  

Моніторинг та моделювання 

еколого-економічних систем 

Торгова політика 

Митне право 

Організація зовнішньоторгівель-

них операцій 

Безпека в системі корпоративно-

го управління 

Екологічна політика і безпека  

Фінансова аналітика та менедж-

АМІ Company Celeron 

(R) 2800 – 15 од. 

Open office Org; 

Open office Calс; 

Open office Impress 

так 



 
1 2 3 4 5 6 

мент 

Екологічне інспектування та ек-

спертиза 

6 
Клас № 1 ІОЦ, 

78 м
2
 

Аналіз і оцінка проектів 

Інноваційний аналіз  

Міжнародні стратегії економіч-

ного розвитку  

Аналіз інвестиційної привабли-

вості компанії 

Стратегія сталого розвитку 

АМІ Company Celeron 

(R) 700-1700 – 16 од. 

Open office Org; 

Open office Calс; 

Open office Impress; Statistica; 

MathCad; 1С Бухгалтерия 

так 

7 ауд. 6210, 42м
2
 

Моделювання бізнес-процесів 

Функціонально-вартісний аналіз 
Pentium – IV – 3шт. Libre Office 3 так 

8 Клас №3 ІОЦ, 72м
2
 

Діагностика міжнародної конку-

рентоспроможності підприємств 
Celeron 700-1700 – 12шт. Libre Office 3 так 

9 ауд. 2413, 72м
2
 

Стратегічний аналіз та управління  

Стратегічний аналіз 

Аналіз і діагностика банкрутства  

Міжнародний фінансовий мене-

джмент  

Теорії міжнародної економки 

Екологічний менеджмент в публі-

чному адмініструванні 

Celeron 400-633 – 3шт. 

Celeron 700-1700 – 9шт. 
Libre Office 3 так 

10 Клас №3 ІОЦ, 72м
2
 

Аналіз управління людським ка-

піталом 

Міжнародний менеджмент 

Celeron 700-1700 – 12шт. Libre Office 3 так 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор            В.Д.Ковальов 



 

Таблиця 9.5 

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 3 13065 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку – 13,33 

3. Їдальні та буфети 4 520 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  12 – 

5. Актові зали 1 820 

6. Спортивні зали 9 2 100 

7. Плавальні басейни 0 – 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

4 

1 

 

5000 

1200 

1800 

9. Студентський палац (клуб) 1 2000 

10 Інші – – 

 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор      В.Д.Ковальов 

 
 

 



 

10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльнос-

ті у сфері вищої освіти 

 

Таблиця 10. 1.  

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчаль-

них дисциплін зі спеціальності 051 Економіка 

 

Найменування 

навчальної дис-

ципліни згідно з 

навчальним пла-

ном 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчального 

контенту 

планів прак-

тичних (се-

мінарських) 

занять 

завдань для 

лабора-

торних робіт 

завдань для 

самостій-

ної роботи 

студентів* 

питань ,завдань 

або кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.1. Цикл загальної підготовки 

Іноземна мова + + + + + + 

Інтелектуальна вла-

сність 
+ + - + + + 

Охорона праці в 

галузі та цивільний 

захист 

+ + - + + + 

Методологія та ор-

ганізація наукових 

досліджень 

+ + - + + + 

Спецкурс за напря-

мокм магістерської 

роботи 

+ + + + + + 

1.2 Цикл професійної підготовки  

Спеціалізація А – Бізнес-аналітика 

Економічна діагно-

стика 
+ + - + + + 

Аналіз управління 

людським капіта-

лом 

+ + - + + + 

Аналіз і оцінка про-

ектів 
+ + - + + + 

Інноваційний аналіз + + - + + + 

Моделювання біз-

нес-процесів 
+ + - + + + 

Стратегічний аналіз + + - + + + 

Фінансова аналіти-

ка та менеджмент 
+ + - + + + 

Аналіз інвестицій-

ної привабливості 

компанії 

+ + - + + + 

Функціонально-

вартісний аналіз 
+ + - + + + 

Аналіз і діагностика 

банкрутства 
+ + - + + + 

1.2 Цикл професійної підготовки  

Спеціалізація  Б – Міжнародна економічна діяльність підприємств 

Діагностика міжна-

родної конкуренто-

спроможності підп-

риємств 

+ + - + + + 

Міжнародний ме-

неджмент 
+ + - + + + 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Міжнародний фі-

нансовий менедж-

мент 

+ + - + + + 

Моделювання біз-

нес-процесів 
+ + - + + + 

Стратегічний аналіз 

та управління 
+ + - + + + 

Теорії міжнародної 

економки 
+ + - + + + 

Торгова політика + + - + + + 

Митне право + + - + + + 

Організація зовні-

шньо-торгівель-них 

операцій 

+ + - + + + 

Міжнародні страте-

гії економічного 

розвитку 

+ + - + + + 

1.2. Цикл професійної підготовки  

Спеціалізація В – Безпека соціально-економічних та екологічних систем 

Аналітичне забез-

печення соціально-

економічної безпе-

ки 

+ + - + + + 

Організація та 

управління безпе-

кою соціальних 

систем 

+ + - + + + 

Безпека в системі 

корпоративного 

управління 

+ + - + + + 

Правове забезпе-

чення безпеки су-

б'єктів господарсь-

кої діяльності 

+ + - + + + 

Мониторинг та мо-

делювання еколого-

економічних систем 

+ + - + + + 

Екологічна політи-

ка і безпека 
+ + - + + + 

Екологічний мене-

джмент в публіч-

ному адміністру-

ванні  

+ + - + + + 

Фінансова безпека 

України 
+ + - + + + 

Стратегія сталого 

розвитку 
+ + - + + + 

Екологічне інспек-

тування та експер-

тиза 

+ + - + + + 

 

 

 

 
Ректор ДДМА 

д.т.н., професор       В.Д.Ковальов 



 

Таблиця 10.2 

Методичне забезпечення курсового проектування 

 
Найменування навчальної 

дисципліни 

Триместр, в якому передбаче-

на курсова робота  

(проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних розробок тематики курсових  

робіт (проектів) 

Цикл професійної підготовки  

Спеціалізація А – Бізнес-аналітика 

Економічна діагностика 2 + + 

Спеціалізація  Б – Міжнародна економічна діяльність підприємств 

Діагностика міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємств 

2 + + 

Спеціалізація В – Безпека соціально-економічних та екологічних систем 

Аналітичне забезпечення 

соціально-економічної 

безпеки 

2 + + 

 

Таблиця 10.3 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Найменування 

практики 

Триместр, в 

якому перед-

бачена практи-

ка 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація про 

наявність про-

грам практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-вання 

бази для проход-

ження практики 

Інформація про ная-

вність угод про про-

ходження практик 

(дата, номер, строк 

дії) 
 

1 2 3 4 5 6 

Науково-

дослідна 

1 90год *  + ПАТ «НКМЗ» від 28.08.2016р  

№1/2016 (3 роки) 

ПАТ «ЕМСС» від 18.12.2015р 

№2/2016 (3 роки) 

АТ  

«Укрсимбанк» 

від 18.12.2015р.  

№10/2016 (3 роки) 

ПАТ  

«Укрсоцбанк» 

від 08.02.2016р.  

№14/2/2016 (3 роки) 

ОКП «Донецьк-

теплокомуненер-

го» 

від 28.01.2016р 

№19/2016 (3 роки) 

ТОВ «Гірнічі ма-

шини – Дружків-

ський машинобу-

дівний завод» 

від 19.02.2016р. 

№22/2016 (3 роки) 

ТОВ НВП «Кра-

маторський завод 

енергійного ма-

шинобудування» 

від 21.03.2016р. 

 №74/2016 (3 роки) 

ПАТ  

«Дружківське ру-

доуправління» 

від 21.03.2016р 

№77/2016 (3 роки) 



 

1 2 3 4 5 6 

ТОВ  

«Юмвоса» 

від 21.03.2016р. 

№79/2016 (3 роки) 

ТОВ «Артемівсь-

кий електроме-

ханічний завод» 

від 21.03.2016р. 

№81/2016 (3 роки) 

Переддиплом-

на 

4 4 + ПАТ «НКМЗ» від 28.08.2016р  

№1/2016 (3 роки) 

ПАТ «ЕМСС» від 18.12.2015р 

№2/2016 (3 роки) 

АТ  

«Укрсимбанк» 

від 18.12.2015р.  

№10/2016 (3 роки) 

ПАТ  

«Укрсоцбанк» 

від 08.02.2016р.  

№14/2/2016 (3 роки) 

ОКП «Донецьк-

теплокомуненер-

го» 

від 28.01.2016р 

№19/2016 (3 роки) 

ТОВ «Гірнічі ма-

шини – Дружків-

ський машинобу-

дівний завод» 

від 19.02.2016р. 

№22/2016 (3 роки) 

ТОВ НВП «Кра-

маторський завод 

енергійного ма-

шинобудування» 

від 21.03.2016р. 

 №74/2016 (3 роки) 

ПАТ «Дружківсь-

ке рудоуправлін-

ня» 

від 21.03.2016р 

№77/2016 (3 роки) 

ТОВ  

«Юмвоса» 

від 21.03.2016р. 

№79/2016 (3 роки) 

ТОВ «Артемівсь-

кий електроме-

ханічний завод» 

від 21.03.2016р. 

№81/2016 (3 роки) 

* з розрахунку 1 день (6 годин) в тиждень (15 тижнів загалом) 

 

 

 

Ректор ДДМА 

д.т.н., професор       В.Д.Ковальов 

 



 

11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

 

Таблиця 11.1 

Інформація про наявність бібліотеки  

 

№ 

з/п 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. м) 

Обсяг фондів 

навчальної, на-

укової літерату-

ри (примірни-

ків) 

Площа читального 

залу (кв. метрів), 

кількість місць 

Примітка 

1 Бібліотека ДДМА 1218 Фонд бібліотеки 

складає 535165 

прим.: навчаль-

ної – 242575 

прим., наукової 

– 265954 прим., 

художньої – 

14218 прим., 

періодичних 

видань – 84383 

прим., на елект-

ронних носіях – 

367 прим. Ви-

дань українсь-

кою мовою – 

91385 прим. 

4 зала на 290 місць, 

430м2 

Електронний 

каталог роз-

міщено на 

сайті акаде-

мії та підк-

лючено  до 

мережі Інте-

рнет, налічує 

200 тис. назв 

документів 

 

 

 

 

Ректор ДДМА  

д.т.н., професор       В.Д.Ковальов 



 

Таблиця 11.2 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

 

№ 

зп 

Найменування навчальної дисци-

пліни 

Автор 

підручника (навчального по-

сібника тощо) 

Найменування підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування видав-

ництва, рік видання 

Кіль-

кість 

при-мір- 

ник- 

ів* 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1.1 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням 

Robert Campbell,  

Adrian Tennant 
Global 

Macmillan Publishers 

Limited, 2011 
11 

Michael Vince Macmillan English Grammar in Context 
Macmillan Publishers 

Limited, 2012 
6 

Зубенко К.В. Forming processes 
Краматорськ: ДДМА, 

2015 
5 

Лазуткіна Ю.А. 
Англійська мова для студентів-магістрантів 

технічних ВНЗ 

Краматорськ: ДДМА, 

2015 
25 

Шевченко О.П. 
Англійська мова: посібник для магістрантів 

технічних ВНЗ 

Краматорськ: ДДМА, 

2014 
5 

Купрікова С.В.,  

Шевченко О.П. 

Англійська мова: методичний посібник для 

магістрантів технічних ВНЗ 

Краматорськ: ДДМА, 

2013 
55 

Олейнікова О.М. 
Англійська мова професійного спілкування: 

посібник 

К.: «Новий світ – 2000», 

2013 
1 

1.1.2 Інтелектуальна власність 

Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: Конспект лекцій 
Краматорськ: ДДМА, 

2008. 
25 

Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: практикум 
Краматорськ: ДДМА, 

2012 
5 

Остапович Г. М. та ін. 
Інтелектуальна власність: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. 
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К. : Ліра-К, 2013. – 264с. 5 

1.2.4 

Б 
Стратегічний аналіз та управління 

Дикань В.Л.,  

Зубенко В.О. 

Стратегічне управління : навчальний посіб-

ник 
К. : ЦУЛ, 2013. – 272 с. 20 

Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навчальний  К. : Ліра-К, 2014. – 408с. 6 

http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152965-antikrizisnoe-upravlenie-uchebnik.html
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152965-antikrizisnoe-upravlenie-uchebnik.html
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посібник 

Казакова Н.О.,  

Александрова А.В. 
Стратегічний менеджмент : підручник 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 

320 c. 
5 

2.2.1 

Б 
Міжнародний менеджмент 

Гуткевич С.О., 

Дмитренко Г.В., 

Оніщенко І.Г., 

Сафонов Ю.М. 

Міжнародний менеджмент : підручник 
К. : Кафедра, 2015. – 

535с. 
25 

Юхименко П.І.,  

Гацька Л.П. 

Міжнародний менеджмент : навчальний по-

сібник 
К. : ЦУЛ, 2011. – 412 c. 5 

2.2.2 

Б 

Міжнародний фінансовий менедж-

мент 

Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник 
2-ге  вид.,  стер. – 

К. : Знання, 2013. – 375с. 
20 

Шимко П. Д. 

Міжнародний фінансовий менеджмент : під-

ручник і практикум для бакалаврів та магіст-

рів 

2-е вид., перероб. 

и доп. — М. : Видавницт-

во Юрайт, 2014. — 494 с. 

10 

Вожжов А.П.,  

Сорокіна С.В., 

Колесова І.В. 

Управління  фінансами  суб’єктів  господа-

рювання: практикум: навчальний посібник 
К. : Знання, 2014. – 324с. 5 

Князь С. В. Міжнародні фінанси : навчальний посібник К. : Ліра-К, 2013. – 364с. 5 

Лукянов В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія К. : Ліра-К, 2013. – 479с. 5 

Мазаракі А.А. 
Державне фінансове регулювання економіч-

них перетворень: монографія 

К. : Патерик, 2015. – 376 

с. 
5 

2.2.3 

Б 
Теорії міжнародної економіки 

Михайленко О.Г.,  

Красніков Д.А. 

Посібник до вивчення дисципліни «Міжна-

родний бізнес» 

Дн-ск: Видавництво 

«КИТ», 2014. – 128 с. 
25 

Алієва-Барановська В.Л. 
Глобальний бізнес : навчальний посібник-

довідник 
К. : ЦУЛ, 2013. – 558 с. 5 

Білоцерківець В. В.,  

Завгородня О. О.,  

Лебедєва В. К.  

Міжнародна економіка. Підручник К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 4 

2.2.4 

Б 
Торгова політика 

Якубовський В.В. 
Системні методи менеджменту у міжнарод-

ному бізнесі : монографія 

К.: «Освіта України»,  

2014. – 744с. 
25 

Вожжов А.П.,  

Сорокіна С.В.,  

Колесова І.В. 

Управління фінансами суб’єктів господарю-

вання: практикум: навч. посіб 
К. : Знання, 2014. – 324с. 5 

2.2.5 

Б 
Митне право Бойко В.М. Митне право України : навчальний посібник 

К. : АЛЕНТА-КИЇВ, 

2015. – 528с. 
25 

2.2.6 

Б 

Організація зовнішньоторгівельних 

операцій 

Михайленко О.Г.,  

Красніков Д.А. 

Посібник до вивчення дисципліни «Міжна-

родний бізнес» 

Дн-ск: Видавництво 

«КИТ», 2014. – 128 с. 
5 

Алієва-Барановська В.Л. 
Глобальний бізнес : навчальний посібник-

довідник 
К. : ЦУЛ, 2013. – 558 с. 5 

Спеціалізація В - Безпека соціально-економічних та екологічних систем 

1.2.1 Аналітичне забезпечення соціально- Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навч. по- Х. : Вид. ХНЕУ, 2012 30 
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В економічної безпеки сіб. 

Сергєєва Л. Н. Соціально-економічна безпека: навч. посіб. 

Класич. приват. ун-т. - 

Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 

2011. 

5 

Швиданенко Г. О.,  

Кузьомко В. М.,  

Норіцина Н. І. 

Соціально-економічна безпека: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2011. 5 

Драган О.І. 

Соціально-економічна безпека: [Електронний 

ресурс]: конспект лекцій для студентів на-

пряму підготовки 6.030505 «Управління пер-

соналом та економіка праці» галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» ден. 

форми навч. – Режим доступу: 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/107.13.pdf 

К.: НУХТ, 2013 1 

1.2.2 

В 

Організація та управління безпекою 

соціальних систем 

Отенко І. П. 
Економічна безпека підприємства : навчаль-

ний посібник 
Х. : Вид. ХНЕУ, 2012 30 

Куркін М. В. 
Контроль та захист економічної безпеки дія-

льності підприємств : навчальний посібник 

Х. : ФОП Павленко О.Г. : 

Інжек, 2010 
5 

1.2.3 

В 

Правове забезпечення безпеки 

суб’єктів господарської діяльності 

Зубок М. І. 
Економічна безпека суб’єктів підприємницт-

ва: навч. посібн. 
К.: ЦУЛ, 2012 4 

Васильців Т. Г. 

Фінансово-економічна безпека підприємств 

України: стратегія та механізми забезпечен-

ня: монографія 

Львів: ВИДАВНИЦТВО, 

2012 
5 

Камлик М. І. 

Економічна безпека підприємницької діяль-

ності. Економіко–правовий аспект : навч. 

посіб. 

К. : Атіка, 2005 6 

Линник О. І. 

Економічна безпека підприємства: поняття і 

підходи [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://repository.kpi.kharkov.ua 

/bitstream/KhPIPress/2889/1/Lynnyk_Ekonomic

hna%20bezpeka_2012.pdf. 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2012 1 

1.2.4 

В 

Моніторинг та моделювання еколо-

го-економічних систем 

Бандоріна Л.М. Моделювання економіки: Навч. посіб. 
Дніпропетровськ: Герда, 

2014 
25 

Борейко В. І. 
Економіка довкілля та природокористування: 

Навч. посібник 
Рівне: НУВГП, 2011 5 

Лозовська Л.І. 
Прогнозування соціально-економічних про-

цесів: Навч. посіб. З грифом МОНУ 

Дніпропетровськ: Герда, 

2014 
5 

Борейко В. І. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Моніторинг еколого-економічних систем» 

для студентів VІ курсу спеціальності 

Рівне: НУВГП, 2013 2 
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8.18010017 «Економіка довкілля і природних 

ресурсів» галузі знань 

«Специфічні категорії» - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/478/1/104-166.pdf 

2.2.1 

В 

Безпека в системі корпоративного 

управління 

Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління: підручник 
К.: Центр учбової літера-

тури, 2013 
25 

Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : навч. посіб. К. : КНТ, 2009 5 

Андрушків Б. М.,  

Черничинець С. П. 

Корпоративне управління : навчальний посі-

бник 
К.: Кондор, 2011 5 

2.2.2 

В 
Екологічна політика і безпека 

Шмандій В.М. Екологічна безпека : підручник 
Херсон : Олді- плюс, 

2013 
25 

Зеркалов Д.В. 
Екологічна безпека : управління, моніторинг, 

контроль : посібник 

К. : КНТ, Дакор, Основа, 

2007 
5 

Зеркалов Д.В. 

Екологічна безпека та охорона довкілля. Мо-

нографія. – Режим доступу: 

http://zerkalov.org/files/ebod-m.pdf 

К.: Основа, 2012 1 

2.2.3 

В 

Екологічний менеджмент в публіч-

ному адмініструванні 

Дзюндзюк В.Б.,  

Мельтюхова Н.М 

Публічне адміністрування в Україні: навч. 

посібник 

Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2011 
30 

Семенов В. Ф. Екологічний менеджмент : навч. посіб. К. : Знання, 2006 5 

Шевчук В. Я. Екологічне управління : підручник К. : Либідь, 2004 5 

Чернов С.І. 

Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміні-

стрування» (для студентів всіх форм навчан-

ня за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 

„Менеджмент організацій і адміністрування 

(за видами економічної діяльності)‖) – Ре-

жим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/35679/1/Конспект

%20лекцій%20ПА.pdf 

Х.: ХНУМГ, 2014 1 

2.2.4 

В 
Фінансова безпека України 

Бланк И. А. 
Управление финансовой безопасностью пре-

дприятия. 

К. : Эльга, Ника-Центр, 

2004, 316с. 
25 

Орєхова К. В. 
Фінансова безпека суб’єктів господарюван-

ня: підручник 
К.: УБС НБУ, 2014 5 

Кузенко Т. Б.,  

Мартюшева Л.С.,  

Грачов О. В.,  

Литовченко О. Ю. 

Фінансова безпека підприємства: навчальний 

посібник 
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010 5 

Єпіфанов А. О.,  

Пластун О. Л.,  

Домбровський В. С. 

Фінансова безпека підприємств і банківських 

установ [Текст] : монографія. – Режим дос-

тупу: 

http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/

Plastun_m_001.pdf 

Суми : ДВНЗ “УАБС 

НБУ”, 2009 
1 

http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Plastun_m_001.pdf
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Plastun_m_001.pdf
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Смовженко Т. С. 

Фінансова грамотність : підручник. – Режим 

доступу: 

http://www.finrep.kiev.ua/download/pidruchnyk

_2014.pdf 

К.: ЦУЛ, 2014 1 

2.2.5 

В 
Стратегія сталого розвитку 

Садовенко А.М. 
Сталий розвиток суспільства: навчальний 

посібник 
К.: ЦУЛ, 2011 25 

Боголюбов В. М.,  

Клименко М. О.,  

Мельник Л. Г. 

Стратегія сталого розвитку: підручник Херсон : Олді-плюс, 2012 6 

Куйбіда В.С.,  

Негода В.А.,  

Толкованов В.В. 

Регіональний розвиток та просторове плану-

вання територій: досвід України та інших 

держав – членів Ради Європи 

К.: Вид-во «Крамар», 

2009 
5 

2.2.6 

В 

Екологічне інспектування та експер-

тиза 

Клименко М.О. Екологічне інспектування Херсон: Олді Плюс, 2014 25 

Надточій П.П. Екологічне інспектування: навч. посібник 
Житомир : ЖНАЕУ : Ру-

та, 2011 
5 

Нехорошков В.П. 
Природоохоронне iнспектування: навч. 

посiб. 

Одеса: Одеська держ. 

акад. холоду, 2011 
5 

Сівак В.К. 
Природоохоронне інспектування: навч. по-

сіб. 

Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2011 
5 

 

Ректор ДДМА  

д.т.н., професор            В.Д.Ковальов 

 



 

Таблиця 11.3 

Перелік фахових періодичних видань 

 
№ 

з/п 
Найменування фахового періодичного видання 

Роки надходжен-

ня 

1 Економіка України 2014- 2015 

2 Актуальні проблеми економіки ( 2014 - 2015 

3 Економіст 2014 - 2015 

4 Економічна кібернетика 2014 - 2015 

5 Кібернетика и системный аналіз 2014 - 2015 

6 Україна: аспекти праці 2014 - 2015 

7 Фінанси України 2014 - 2015 

8 Наукові вісті НТУ «КПІ» 2014 - 2015 

9 Системні дослідження та інформаційні технології 2002 - 2013 

10 Вісник Донбаської машинобудівної академії 2014 - 2015 

11 
Вісник Донецького національного університету. Серія В: Еконо-

міка і право 
2015 

 
Список видань у відкритому доступі в Інтернет. Назва та адреса 

1 Електронна бібліотека України 

http://www.elibukr.org/uk/resursi/resursi-vidkritogo-dostupu.html 

2 http://www.nauka-online.org/ – Українська наукова Інтернет–спільнота. 

3 http://lindex.net.ua/ - Науково-технічний центр «Леонорм-стандарт» – Стандарти 

міжнародні, регіональні, національні, стандартні довідкові дані. Видання 

Держспоживстандарту України. 

4 http://n-t.ru/nit.htm – Електронна бібліотека "Наука і техніка" 

5 http:// www.elibrary.ru – Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU - інформаційний 

портал в галузі науки, технології, медицини і освіти. 

6 http://www.djvu-inf.narod.ru/#Natural –Бібліотеки DjVu: універсальні, технічні, видання 

англійською мовою. 

7 http://www.nbuv.gov.ua/books/2000/excel/ – Організація даних у вигляді таблиць: практична 

робота з програмою Microsoft Excel: Практикум. Автор: Заболотнова Є.Ю. 

8 Статистична  інформація  /http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html 

9 http://cyberleninka.ru/ - Наукова електронна бібліотека 

10 http://www.cfin.ru/ - Корпоративний менеджмент. Бібліотека управління. 

11 http://www.e-xecutive.ru/ - спільнота менеджерів: публікації з менеджменту, маркетингу, 

кар'єри, фінансів, бізнес-освіти.  

12 http://www.ereport.ru/ - Світова економіка: економічні обзори, додаткові матеріали. 

13 Каталог наукових журналів 

http://vsenauki.ru/search/?tags=234&PAGEN_1=2  

14 http://www.aspirantura.ru/bibl.php - сайт для обміну досвідом, думками та рекомендаціями 

щодо навчання в аспірантурі. 

15 Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency Conclusion / European Union Parliament 

Website/ URL:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-

r1.en0.htm 

16 Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском реги-

оне/ URL:http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG_Russian%20version.pdf 
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12. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої  

освіти 

Таблиця 12.1 

 

 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забез-

печення освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності за другим освітньо-професійним  

(магістерським) рівнем зі спеціальності   

051 Економіка 
 

 

Найменування показника  

(нормативу) 

Значення  

показника  

(нормативу)* 

Фактичне  

значення  

показника 

Відхилення фак-

тичного значен-

ня показника від 

нормативного 

КАДРОВІ  ВИМОГИ 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу 

чи кафедри, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

+ + 0 

2. Наявність у складі підрозділу чи кафед-

ри, відповідальних за підготовку здобу-

вачів вищої освіти, тимчасової робочої 

групи (проектної групи) з науково-

педагогічних працівників, на яку покладе-

но відповідальність за підготовку здобува-

чів вищої освіти за певною спеціальністю 

три особи, що мають 

науковий ступінь та 

вчене звання, з них 

один доктор наук або 

професор 

шість особ, що ма-

ють науковий сту-

пінь вчене звання, з 

них п’ять докторів 

наук, професорів 

+ три особи, що 

мають науковий 

ступінь вчене зван-

ня,  

+ чотири доктори 

наук, професори 

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми): 

 

3.1 наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

0 

3.2 стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи) 

+ + 0 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контро-

льних заходів (кв. метрів на одну особу 

для фактичного контингенту студентів та 

заявленого обсягу з урахуванням навчан-

ня за змінами) 

2,4 3,4 +1,0 

2. Забезпеченість мультимедійним облад-

нанням для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях (мінімальний від-

соток кількості аудиторій) 

30 32 +2 



 

3. Наявність соціально-побутової інфра-

структури: 
   

1) бібліотеки, у тому числі читального 

залу 
+ + 0 

2) пунктів харчування + + 0 

3) актового чи концертного залу + + 0 

4) спортивного залу + + 0 

5) стадіону та/або спортивних майданчи-

ків 
+ + 0 

6) медичного пункту + + 0 

4. Забезпеченість здобувачів вищої осві-

ти гуртожитком (мінімальний відсоток 

потреби) 

+ + 0 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення 

1. Наявність опису освітньої програми + + 0 

2. Наявність навчального плану та пояс-

нювальної записки до нього 

+ + 0 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняни-

ми та закордонними фаховими періодич-

ними виданнями відповідного або спорі-

дненого профілю, в тому числі в елект-

ронному вигляді  

не менш як п’ять на-

йменувань 
11 +6 

2. Наявність доступу до баз даних періо-

дичних наукових видань англійською 

мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користу-

вання базами кількома закладами освіти) 

+ + 0 

 

 

Ректор ДДМА,  

д.т.н., професор        В. Д. Ковальов 

 


