МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»

ЛІЦЕНЗІЙНА СПРАВА
щодо розширення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
із спеціальності 075 Маркетинг
галузь знань 07 Управління та адміністрування
з ліцензійним обсягом освітньої послуги - 10 осіб

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради ДВНЗ
«Приазовський державний технічний
університет»
Протокол від 05.05.2016 р. № 13
Ректор
В.С.Волошин

Маріуполь, 2016
1

ЗМІСТ
№
Назва розділу
з/п
1. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної
особи
2. Копії рішень про утворення відокремлених структурних
підрозділів та положення про них
3. Копії документів, що засвідчують право власності,
оперативного управління чи користування основними засобами
для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для
завершення повного циклу освітньої діяльності
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріальнотехнічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної
безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за
спеціальностями з підвищеною небезпекою)
5. Копія освітньо-наукової програми
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти та керівника проектної групи
(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

2

Стор.
4
76
77

98

113
139
148
192

203
209
225
229

1. Копії установчих документів закладу освіти
— юридичної особи
Документи відображені в ЄДБО
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2. Копії рішень про утворення відокремлених
структурних підрозділів та положення про них
Відокремлених структурних підрозділів у ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» немає.

4

3. Копії документів, що засвідчують право
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ПЕРЕДМОВА
Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеню доктора
філософії зі спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та
адміністрування: Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет».
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ВСТУП
Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10) визначено, що стандарт вищої
освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих
навчальних закладів (ВНЗ) і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в
межах кожної спеціальності.
Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться ВНЗ і науковими
установами (для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі
ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з Законом
України «Про вищу освіту».
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: а) обсяг
кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; б)
перелік компетентностей випускника; в) нормативний зміст підготовки здобувачів
вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; г) форми атестації
здобувачів вищої освіти; д) вимоги до наявності системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти; е) вимоги професійних стандартів (у разі їх
наявності).
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією
наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення.
ВНЗ на підставі освітньо-наукової програми (ОНП) за кожною
спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг
навчальних дисциплін у кредитах ECTS; 2) послідовність вивчення дисциплін; 3)
форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 4) графік навчального процесу; 5)
форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування
навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний
план, що затверджується керівником ВНЗ.
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України
«Про вищу освіту» освітня програма це система освітніх компонентів на
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів
ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти.
ОНП використовується під час акредитації освітньої програми,
інспектування освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; розроблення
навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; розроблення засобів
діагностики якості вищої освіти; визначення змісту навчання в системі
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перепідготовки та підвищення кваліфікації; а також професійної орієнтації
здобувачів.
ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 № 1341, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 і
встановлює: обсяг та терміни освітньої складової освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії; загальні компетентності; фахові компетентності;
програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для
опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури навчальних
дисциплін тощо.
ОНП використовується для: складання навчальних планів та робочих
навчальних планів; формування індивідуальних планів здобувачів ступеня доктора
філософії; формування програм навчальних дисциплін; визначення інформаційної
бази для формування засобів діагностики; акредитації освітньої програми;
внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; семестрових
контролів здобувачів ступеня доктора філософії відповідної спеціальності. Освітня
програма поширюється на кафедри ПДТУ.
1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Ця освітньо - наукова програма призначена для підготовки та атестації
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг», з кваліфікацією доктор
філософії з маркетингу. Встановлений термін навчання (денна форма) – чотири
роки.
Користувачами освітньої програми є здобувачі вищої освіти ступеня
доктора філософії, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», науково-педагогічні
працівники, які здійснюють підготовку та атестацію здобувачів ступеня доктора
філософії відповідної спеціальності.
Ця програма установлює:
– обов’язкову та варіативну частину змісту навчання у залікових одиницях,
засвоєння яких забезпечує формування компетентностей відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики;
– перелік навчальних дисциплін, практик та напрям наукових досліджень;
– затверджений термін навчання за очною формою навчання;
– складові та форми державної атестації.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
1 Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua
/laws/show/1556-18.
2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010
// Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010.
3 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua
/laws/show/266-2015-п.
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4 Розроблення
освітніх
програм:
методичні
рекомендації
–
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf.
5 TUNING – 5. TUNING Educational Structures in Europe −
http://www.unideusto.org/tuningeu/.
6 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 № 1341. − http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
7 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти». - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1078-2015-п.
8 Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр.
(ухв. від 11.12.2013р.). - http://www.nas.gov.ua/tradeunion/Documents/koncepciya_www.pdf
9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2016-п.
10 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і
науки України протокол від 29.03.2016 № 3.
3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів
вищої освіти.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.
Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь
доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого
навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS) –
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському
просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.
Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої
освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та
обліковується у кредитах ECTS.
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано,
коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується
відповідним документом про вищу освіту.
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
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професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному
рівні вищої освіти.
Кредит ECTS – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин.
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма (ОНП) –
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність
їх вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно
оцінити та виміряти.
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна
підготовка.
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів
вищої освіти.
4 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Повна назва закладу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
вищої освіти
Доктор філософії в галузі «07 Управління та
Повна назва
адміністрування» спеціальність «075 Маркетинг»
кваліфікації
(Philosophy Doctor degree)
Тип диплому Диплом PhD, 240 кредитів ECTS за 4 академічні роки
та обсяг ОНП
Наявність ліцензії Ліцензована Міністерством освіти і науки України
НРК України – 8 рівень
Цикл (рівень)
FQ-EHEA – третій цикл
Рівень програми
ЕQF-LLL – 8 рівень
Передумови рівень магістра, спеціаліста
Мови викладання Українська. Російська або англійська для іноземців
Основні поняття У програмі використано основні поняття та їх визначення
та їх визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
МЕТА
Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та навичок самостійного
проведення наукової дослідницької діяльності
ХАРАКТЕРИСТИКА
Галузь знань, 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 075 Маркетинг
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ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в
Орієнтація ОНП рамках якої можлива подальша наукова та викладацька
кар’єра
Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової
кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в області
Основна
маркетингу, менеджменту, логістики, розробка моделей та
Спрямованість
методів економічного аналізу
ОНП
Ключові слова: Маркетинг, дослідження, логістика,
економіка, управління
Особливості Зміст
наукової
складової
ОНП
визначається
та відмінності індивідуальним навчальним планом аспіранта
ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускник придатний до працевлаштування на посади у
відповідності до Національного класифікатора професій
ДК 003:2010:
молодший
науковий
співробітник
(маркетинг, ефективність господарської діяльності,
Придатність раціоналізація виробництва); науковий співробітник
до працевлаштування (маркетинг, ефективність господарської діяльності,
раціоналізація виробництва); науковий співробітникконсультант (маркетинг, ефективність господарської
діяльності, раціоналізація виробництва); викладач вищого
навчального закладу, асистент, доцент.
Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах
Подальше навчання НАН України, провідних університетах та науководослідних центрах у галузі економіки
ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
Лекції, практичні заняття, польові та камеральні
дослідження, опрацювання публікацій у провідних
Викладання
виданнях
технічного
профілю,
консультації
із
та навчання
викладачами,
написання
рефератів,
підготовка
дисертаційної роботи
Письмові та усні екзамени, диференційовані заліки,
Оцінювання
презентації тощо
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
економіки та управління, проводити дослідницькоІнтегральна
інноваційну
діяльність,
що
передбачає
глибоке
компетентність
осмислення наявних та створення нових цілісних знань, а
також практичне впровадження отриманих результатів
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Загальні
компетентності

Спеціальні
компетентності

Знання

• Системні знання сучасних методів проведення
досліджень у галузі маркетингу та менеджменту і в
суміжних областях
• Критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей
• Уміння ефективно спілкуватися з науковою спільнотою
та громадськістю з актуальних питань економічного
розвитку
• Здатність до саморозвитку і самовдосконалення
протягом життя, відповідальність за навчання інших
• Соціальна відповідальність за результати прийняття
стратегічних рішень
• Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних
комплексних проектів
• Лідерство та здатність як автономної так і командної
роботи під час реалізації проектів,
• Здатність застосування сучасних маркетингових заходів
з урахуванням особливостей підприємства за видами
економічної діяльності
• Здатність користуватися стандартизованим програмним
забезпеченням для постановки та вирішення задач
управління, здійснювати моделювання економічних,
фінансових та управлінських ситуацій та використанні
цих моделей в практичній діяльності
• Здатність вести науковий пошук щодо дослідження
проблем
міжкультурної
комунікації,
володіти
методологічними прийомами комунікативної поведінки
в різних сферах суспільного життя
• Здатність формування індивідуального економічного
світогляду та економічного мислення
• Здатність ефективно застосовувати методи аналізу,
математичне моделювання, виконувати фізичні та
математичні експерименти під час наукових досліджень
• Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін,
застосовувати системний підхід та враховувати
маркетингові аспекти при розв’язанні управлінських
задач та проведенні досліджень
• Здатність розробляти та реалізовувати проекти,
включаючи власні дослідження, які дають можливість
переосмислювати наявні чи створювати нові знання
• Здатність аргументувати вибір методу розв’язування
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті рішення
• Здатність формувати систему взаємовідносин між
маркетинговими та іншими структурними підрозділами
підприємства
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
• здатність до демонстрації систематичних знань сучасних
методів проведення досліджень в області маркетингу,
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Уміння

Комунікація

Автономія
і відповідальність

Кадрове
забезпечення
Матеріальнотехнічне
забезпечення

економіки та управління підприємством
• здатність до демонстрації поглиблених знань у вибраній
області наукових досліджень
• здатність до демонстрації розуміння впливу рішень у
суспільному, економічному і соціальному контексті
• здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати
інформацію з різних джерел
• застосовувати знання і розуміння для розв’язування
задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних
обраній області наукових досліджень
• застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з
інших дисциплін та враховуючи природничі аспекти під
час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної
області наукових досліджень
• поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення
та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних
задач з урахуванням загальнолюдських цінностей,
суспільних, державних та виробничих інтересів
• ефективно працювати індивідуально, а також у складі
команди
• самостійно виконувати експериментальні дослідження та
застосовувати дослідницькі навички
• оцінювати доцільність та можливість застосування нових
методів і технологій у задачах синтезу матеріалознавчих
та технічних проблем
• аргументувати вибір методів розв’язування науковоприкладної задачі, критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті рішення
• уміння ефективно спілкуватись на професійному та
соціальному рівнях
• уміння представляти й обговорювати отримані
результати та здійснювати трансфер набутих знань
• здатність адаптуватись до нових умов, самостійно
приймати
рішення
та
ініціювати
оригінальні
дослідницько-інноваційні комплексні проекти
• здатність
усвідомлювати
необхідність
навчання
впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань
• здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи
та досягати поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
100 % ПВС, задіяного до викладання професійноорієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за
спеціальністю
Використання пакетів прикладних програм автоматизації
процесів управління, аналізу, планування та контролю
бізнес - процесів, що застосовуються сучасними
10

підприємствами та організаціями
ІнформаційноВикористання віртуального навчального середовища
методичне
ДВНЗ «ПДТУ» й авторських розробок ПНС
забезпечення
АКАДЕМІЧНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ
На основі двосторонніх угод між ДВНЗ «ПДТУ» та ВНЗ
Національна
України
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
Міжнародна договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та навчальними закладами
країн-партнерів
Навчання іноземців Ліцензовано
5 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
Освітня складова програми включає поєднує обов’язкові дисципліни та
дисципліни вільного вибору аспіранта. Обов’язкові дисципліни освітньо-наукової
програми підготовки охоплюють перелік обов’язкових для вивчення дисциплін
загальнонаукової підготовки, оволодіння якими спрямовано на формування
системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного
кругозору, набуття універсальних навичок дослідника, застосування сучасних
інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення
навчальних занять, управління науковими проектами, реєстрації прав
інтелектуальної власності та здобуття мовних компетентностей, достатніх для
представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою
в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових
текстів.
Необхідно зауважити, що аспірант, який підтвердив рівень свого знання
іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English
Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти, має право:
– на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою
програмою аспірантури (ад’юнктури), як таких, що виконані у повному обсязі;
– на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для
набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за
погодженням з науковим керівником).
Дисципліни вільного вибору аспіранта призначені для індивідуалізації
професійної підготовки випускників аспірантури, і включають перелік
рекомендованих для вибору аспірантами дисциплін, обсяги навчального часу і
форми контролю. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має
право доповнювати перелік рекомендованих дисциплін вільного вибору аспіранта.
При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою
дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та
керівником відповідного факультету чи підрозділу університету.
Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг включає:
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1.
1.1.
1.2.
2.
3.

Обов’язкові навчальні дисципліни:
Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки.
Цикл дисциплін професійної підготовки.
Вибіркові навчальні дисципліни.
Педагогічна практика.
Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку здобувачів
ступеня доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг, становить 1800 годин
(60 кредитів ЄКТС), з яких 780 годин / (26 кредитів ЄКТС) – це дисципліни
професійної підготовки за вільним вибором аспіранта та педагогічна практика.
Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», а також в рамках реалізації
права на академічну мобільність – на базі інших вищих навчальних закладів
(наукових установ).
Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням доктора
філософії орієнтовані у напрямку підвищення їх фундаментальності, наукового і
професійного рівня, до них включено останні досягнення відповідної наукової
галузі. Заклад освіти має право у встановленому порядку змінювати назви
навчальних дисциплін.
Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки
здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг за циклами за
циклами підготовки надано у таблиці 5.1
Таблиця 5.1 Освітня складова
План освітнього процесу
1 ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Дисціпліни освітньо-педагогічної підготовки
1.1.1.Академічна англійська мова
1.1.2.Філософія науково-дослідної діяльності
1.1.3. Сучасні технології освітнього процесу
1.1.4. Сучасна економічна теорія
1.1.5. Сучасні інформаційні технології в практиці наукових досліджень
УСЬОГО:
1.2. Дисципліни професійної підготовки
1.2.1. Сучасні та класичні теорії маркетингу
1.2.2. Стратегічне управління змінами на підприємствах
1.2.3. Управління ланцюгом постачань
УСЬОГО:
1.1+1.2:
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
цикл дисциплін професійної підготовки
2.1. Маркетинговий аудит та контролінг
2.2. Сучасні комунікаційні технології в бізнесі
2.3. Теорії і практики ризик-менеджменту
2.4. Конкуренція та позиціонування підприємства
2.5. Соціально-відповідальний маркетинг
2.6. Рекламні та медіа технології
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Кредитів
ЄКТС

6
4
4
4
4
22
4
4
4
12
36

5
5
5
5
5
5

2.7. HR менеджмент
2.8. Методи наукових досліджень
УСЬОГО:

5
5
20

УСЬОГО:
РАЗОМ:

6
6
60

3. Практична підготовка
3.1. Педагогічна практика

АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки
1.1.1 Філософія науково-дослідної діяльності
Мета: розвиток та вдосконалення загальної наукової культури аспірантів,
системного бачення світу, різноманіття феноменів культури в їх складності та
єдності, засвоєння та застосування знань, навичок та вмінь наукової етики у
професійному середовищі та дослідницькій роботі.
Зміст дисципліни:
1 Історія філософії як фундаментальна основа розвитку наукового знання.
1.1. Витоки європейської раціональності.
1.2. Витоки європейської раціональності.
1.3. Класичний тип раціональності.
1.4. Некласичний тип раціональності.
1.5. Постнекласичний тип раціональності.
2. Теорія філософії: концептуально-поняттєві горизонти.
2.1. Теоретико-концептуальний апарат класичного типу філософування.
2.2. Теоретико-концептуальний апарат некласичного типу філософування.
2.3. Теоретико-концептуальний апарат постнекласичного знання.
3. Соціальна філософія: виклики сучасності.
3.1. Парадокси існування соціально-філософського знання. Типологія
соціального філософування: класичний, некласичний, постнекласичний підходи.
3.2. Континентальна соціальна філософія.
3.3. Англо-американська соціальна філософія.
3.4. Комунікативна теорія суспільства і етика дискурсу.
4. Філософія культури: різноманіття та єдність феноменів.
4.1. Класичні концепції культури.
4.2. Некласичні концепції культури.
4.3. Постнекласичні концепції культури.
5. Наукова етика: особливості сучасного стану існування знання.
5.1. Моральний імператив розвитку науки як виклик часу. Соціокультурна
спрямованість наукового знання. Загальні принципи наукової етики.
5.2. Етична відповідальність вченого, як дослідника наукової проблеми,
автора наукових публікацій, керівника студентів та аспірантів, викладача певних
дисциплін, консультанта або експерта у відповідній галузі знання, громадянина.
5.3. Особливості існування наукового знання в інформаційну епоху та
відповідальність вченого.
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5.4. Проблеми наукової етики в горизонті майбутніх суспільств знань.
1.1.2 Академічна англійська мова
Мета: досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме
необхідну для фахівця комунікативну спроможність в сферах професійного та
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.
Зміст дисципліни:
1. Фонетика.
Подальше вдосконалення вимови при читанні вголос і в усному спонтанному
спілкуванні. Відпрацьовується інтонаційне оформлення речення, поділ на
інтонаційно-змістові групи-синтагми, розміщення фразового і логічного наголосу,
словесного наголосу у двоскладових і багатоскладових словах. Робота над
вимовою ведеться як на матеріалі текстів для читання, так і із використанням
спеціальних фонетичних вправ і комплексів лабораторних робіт.
2. Лексика.
На кінець курсу лексичний запас повинен складати не менше 3-4 тис.
лексичних одиниць (у т.ч. приблизно 300 термінів). Особлива увага приділяється
багатозначності службових і загальнонаукових слів, механізму термінотворення,
синонімії і омонімії, вживанню фразеологічних одиниць в усному й письмовому
діловому спілкуванні, правилам читання скорочень, формул, символів тощо.
3. Граматика.
Навчання зорієнтовано на відпрацювання практичних навичок розпізнавання
та декодування в науковому тексті типових для стилю наукового мовлення
складних синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними
формами, пасивних конструкцій, багатоелементних означень, усічених
граматичних утворень, емфатичних (інверсійних) структур, засобів вираження
смислового (логічного) наголосу, модальності тощо.
В цьому аспекті вивчаються:
– структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в
українській мові; розповідні, питальні та заперечні речення; типи питань;
– дієслово; допоміжні, питальні та смислові дієслова; спосіб − дійсний,
умовний, наказовий; система часів: активний і пасивний стан; особливості
використання і перекладу пасивного стану; узгодження часів;
– безособові форми дієслова; дієприкметник, функції та способи перекладу;
інфінітив, функції та способи перекладу; герундій, функції та способи перекладу;
модальні дієслова та їх еквіваленти; умовний спосіб; емфатичні конструкції;
– функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would; функції дієслів із
закінченням -ing, -ed;
– іменник; утворення множини; присвійний відмінок;
– артикль;
– займенник (загальні відомості); особові, присвійні, вказівні займенники;
неозначені займенники some, any і заперечний займенник no; кількісні займенники
many, much, few; неозначено-особовий займенник one; три функції one;
підсилювальні та зворотні займенники;
– прикметник; прислівник; ступені порівняння;
– числівник; кількісні та порядкові числівники; дріб; читання формул,
хронологічних дат, позначень часу;
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– граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник,
числівник, займенник, дієслово, прислівник, сполучник); конструкції типу the more
the better, there is / are;
– синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та
безособові речення, безсполучникові підрядні речення, складнопідрядні речення,
еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування та ін.);
– лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія,
неологізми, «фальшиві друзі перекладача», британський та американський варіанти
англійської мови, терміни, уживані вирази та службові слова, іншомовні
запозичення, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір
та ваги тощо);
– жанрові особливості перекладу;
– найуживаніші суфікси, префікси англійської мови науково-технічної
літератури та їх значення; основні суфікси іменників, прикметників, дієслів,
прислівників.
1.1.3 Сучасні технології освітнього процесу
Мета: формування готовності здобувача до впровадження інноваційних
освітніх технологій на рівні майстерності, його відповідних професійних
компеенцій, особистісних та професійних якостей.
Зміст дисципліни:
1. Сутність і особливості сучасних технологій навчання.
2. Проектування заняття на основі інноваційних технологій навчання.
3. Технологія особистісного орієнтованого заняття.
4. Метод проектів як інноваційна технологія.
5. Педагогічна технологія розвитку критичного мислення.
6. Ігрові технології навчання.
7. Технології формування творчої особистості.
8. Труднощі в процесі впровадження інноваційних технологій навчання та
способи їх подолання.
9. Інноваційні технології у виховній роботі.
10. Технологія педагогічної підтримки.
11. Можливості сучасних освітніх технологій в духовному розвитку
здобувачів.
12. Педагогічні арт – технології в навчально – виховному процесі.
13. Технології збереження здоров’я педагога і здобувача в інноваційному
освітньому процесі.
14. Технологія діяльності педагога з профілактики і подолання конфліктів.
15. Особливості впровадження в навчально – виховний процес технології
духовно – економічного виховання.
1.1.4 Сучасна економічна теоря
Мета: формування у аспірантів універсальних і професійних компетенцій, на
основі розуміння фундаментальних проблем економічної теорії, в частинах мікро- і
макроекономіки і їх використання в науковій, освітній і практичній діяльності у
сфері економіки.
Зміст дисципліни:
1. Предметне поле сучасної економічної теорії.
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2. Розвиток методології сучасних економічних досліджень.
3. Метафізика економіки.
4. Економічна нобелелогія.
5. Творча спадщина видатних українських вчених-економістів з погляду
сучасності: М. Х. Бунге.
6. Творча спадщина видатних українських вчених-економістів з погляду
сучасності: С.М. Булгаков.
7. Творча спадщина видатних українських вчених-економістів з погляду
сучасності: Є.Є. Слуцький.
8. Творча спадщина видатних українських вчених-економістів з погляду
сучасності: І.В.Вернадський.
9. Сучасні економічні системи та їх еволюція.
10. Новітні тенденції та суперечності розвитку відносин власності.
11. Інтелектуальна власність.
12. Проблеми суспільного виробництва та відтворення в сучасній економічній
науці.
13. Сучасна теорія грошей і грошового обігу.
14. Роль та функції ринку в сучасних економічних системах.
15. Страховий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку.
16. Ринок цінних паперів.
17. Іпотечний ринок.
18. Проблеми розвитку конкуренції та монополії в сучасній ринковій
економіці.
19. Капітал як економічна категорія сучасного ринкового господарства.
20. Актуальні проблеми розвитку ринкових відносин в аграрному секторі
економіки.
21. Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки.
22. Національне багатство: сутність, структура та динаміка.
23. Актуальні проблеми сучасного економічного розвитку.
24. Модифікація циклічних процесів у другій половині ХХ - на початку ХХI ст.
25. Безробіття як прояв нестабільності сучасних економічних систем.
26. Інфляція як прояв макроекономічної нерівноваги.
27. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи.
28. Сучасний стан та проблеми вдосконалення кредитної системи.
29. Державне регулювання національної економіки.
30. Актуальні проблеми розвитку трансформаційної економіки України.
31. Сутність і структура сучасних міжнародних економічних відносин.
32. Актуальні проблеми міжнародної міграції капіталу та робочої сили.
33. Глобалізація та її вплив на розвиток національних господарських систем.
34. Проблеми екологізації сучасного економічного розвитку.
1.1.5 Сучасні інформаційні технології в практиці наукових досліджень
Мета: формування у аспірантів знань і умінь, пов’язаних з використанням
інформаційних технологій у наукових дослідженнях, поглиблення навичок роботи
в текстових та табличних процесорах, розкриття сутнісних аспектів застосування
комп’ютерних мереж для завдань пошуку наукової інформації, ознайомлення з
функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення
наукового аналізу інформації.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зміст дисципліни:
Поняття та розвиток інформаційних технологій.
Поняття і та класифікація інформаційних систем.
Методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях.
Робота зі структурованими документами.
Комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Інтернет.
Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
Основи статистичної обробки даних.

1.2. Дисципліни професійної підготовки
1.2.1 Сучасні та класичні теорії маркетингу
Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо основних та
загальних закономірностей, притаманних суспільним відносинам, що виникають в
процесі обміну, направленому на задоволення потреб та нужд споживачів, а також
в процесі розробки, впровадження, виробництва, реалізації товарів та послуг,
формування ринкового попиту, конкурентної боротьби на ринку, і всієї діяльності
компанії, що направлена на отримання прибутку; дослідження циклів становлення
форм маркетингу з урахуванням етапів розвитку ринкової економіки країни.
Зміст дисципліни:
1.
Історичні передумови появи та розвитку теорії маркетингу
2.
Понятійні концепції маркетингу
3.
Концепції маркетингу залежно від стану попиту
4.
Прикладні концепції маркетингу залежно від сфери його застосування
5.
Сучасні маркетингові стратегії.
6.
Управлінські концепції маркетингу
7.
Сучасні види інноваційного маркетингу
8.
Екологічний маркетинг
9.
Глобальний маркетинг
10.
Управління та контроль маркетинговою діяльністю на підприємстві.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.2.2 Стратегічне управління змінами на підприємствах
Мета: формування сучасного системного мислення та комплексу спеціальних
вмінь, практичних знань і навичок у галузі організації процесу управління змінами на
підприємствах.
Зміст дисципліни:
Управління розвитком і особливості процесів організаційних змін у сучасних
умовах
Концепція і стратегія управління змінами
Особливості управління змінами на етапах життєвого циклу підприємства
Командні зміни
Влада та стилі керівництва в управлінні змінами
Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам
Управління змінами у стратегічному розвитку організації
Механізми адаптивного управління змінами: методологічні підходи та
організаційні рішення
1.2.3 Управління ланцюгом постачань
Мета: формування професійних компетентностей з проектування, управління та
оцінки ефективності функціонування ланцюгів поставок.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Зміст дисципліни:
Ланцюг поставок – новий етап еволюції логістичного управління
Проектування ланцюгів поставок
Концепція управління ланцюгами поставок
Прийняття рішень в управлінні ланцюгами поставок в умовах невизначеності
Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок
Стратегії ланцюгів поставок
Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок
Інформаційні технології управління ланцюгом поставок
Економічні аспекти управління ланцюгами поставок
Управління глобальним ланцюгом поставок
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
цикл дисциплін професійної підготовки
2.1.Маркетинговий аудит та контролінг
Мета: формування комплексної системи теоретичних знань та практичних
навичок щодо виявлення областей, де існують проблеми і нові можливості, і видача
рекомендацій з розробки плану підвищення ефективності маркетингової
діяльності, сформулювати питання, на які необхідно отримати відповіді та виявити
наявні проблеми та намітити шляхи їх усунення.
Зміст дисципліни:
1.
Оцінка зовнішнього економічного середовища
2.
Аудит цілей і стратегій маркетингу
3.
Оцінка структури управління маркетингом
4.
Аудит основних систем маркетингу
5.
Оцінка ефективності бюджету маркетингу
6.
Оцінка результативності маркетингових досліджень
7.
Оцінка фірми і ринку
8.
Аналіз стану конкуренції
9.
Стійкі конкурентні переваги
10. Портфельний аналіз
11. Оцінка диференціювання цін
12. Оцінка ефективності бюджету маркетингу і ефективність реклами
2.2.Сучасні комунікаційні технології в бізнесі
Мета: ознайомлення з новими ефективними ідеями та різними технологіями в
області розвитку суспільних зв'язків, способами підтримки державного управління,
місцевого самоврядування, ділової сфери і підприємництва, реалізації окремих PRпроектів і широкомасштабних програм. Вивчення уявлення про принципи і
закономірності функціонування сфери зв'язків з громадськістю, вивчаються
особливості реалізації сучасних PR-проектів і програм, їх облік при прийнятті
управлінських рішень.
Зміст дисципліни:
1.
Проблеми масової комунікації як підсистеми управління.
2.
Теорія масової комунікації та роль «Зв'язків з громадськістю» в сучасному
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суспільстві.
3.
Правове й етичне забезпечення діяльності в сфері зв'язків з громадськістю.
4.
Поняття і комунікативні функції іміджу в зв'язках з громадськістю.
5.
Реклама і медіа планування.
6.
Сутність і особливості комунікативних процесів в політиці. Політичне
консультування.
7.
Основні організаційні структури в зв'язках з громадськістю.
8.
Зв'язки з громадськістю в державних структурах.
9.
Зв'язки з громадськістю в некомерційних організаціях.
10. PR-технології в залученні інвестицій.
11. Базові документи по PR.
12. ЗМІ як елемент PR комунікацій і їх можливості.
2.3.Теорії і практики ризик-менеджменту
Мета: формування системи знань про предмет і суть економічного ризику,
його місце в діяльності підприємства і вироблення практичних навичок аналізу
ризиків на підприємстві в цілому та в різних його підрозділах, розуміння
можливостей управління економічним ризиком для підвищення ефективності
бізнесу. Закріплення здобутих при вивченні дисципліни теоретичних знань
практичними розрахунками; виявлення особливостей функціонування підприємств
в умовах невизначеності та ризику; вміння оцінювати та узагальнювати отримані
результати; розуміння можливостей управління економічним ризиком для
підвищення ефективності бізнесу.
Зміст дисципліни:
1.
Класифікація ризиків за якісними і кількісними критеріями.
2.
Фінансові ризики в системі комерційних ризиків. Загальна характеристика.
3.
Особливості процесу оцінки ризику
4.
Методи зниження кредитного ризику. Джерела та структура кредитного
ризику.
5.
Контролінг та система кількісних оцінок кредитного ризику. Управління
кредитним ризиком на рівні позики.
6.
Стратегія управління ризиками. Характеристика чистих і спекулятивних
ризиків.
7.
Оцінка економічної ефективності інвестиційних ризиків.
8.
Моделі і методи управління фінансовими ризиками
2.4.Конкуренція та позиціонування підприємства
Мета: розвиток теоретичних і практичних знань в сфері протистояння
національного бізнесу глобальної конкуренції; формування системи знань про
чинники та умови розвитку конкурентного ринкового середовища, сутності
конкуренції як системоутворюючого елемента ринкової економіки, природі
конкуренції, її рушійні сили, видах, формах в бізнес-середовищі; розвитку навичок
конкурентного аналізу ринків, визначення конкурентоспроможності фірми, товару,
галузі, регіону, країни.
Зміст дисципліни:
1.
Конкурентний потенціал підприємства. Оцінка конкурентоспроможності
підприємства.
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Показники конкурентоспроможності. Методичні підходи до оцінки
конкурентоспроможності.
3.
Венчурний капітал і його роль в сучасній економіці.
4.
Особливості функціонування мережевих компаній у вітчизняній економіці.
5.
Світовий досвід підтримки і стимулювання венчурних і бізнес-ангельських
інвестицій.
6.
Ринок і ринкові ніші.
7.
Фактори формування споживчої цінності.
8.
Цінність товару для споживача і методи її підвищення.

2.

2.5.Соціально-відповідальний маркетинг
Мета: Сформувати науково - обґрунтоване уявлення про становлення,
розвиток і сучасний стан корпоративної соціальної відповідальності в різних
організаціях та компаніях; дати основи знань про міжсекторної взаємодії
підприємницьких структур з державними структурами і некомерційним сектором.
Зміст дисципліни:
1. Оцінка ефективність соціальної відповідальності бізнесу
2. Корпоративна соціальна відповідальність як форма меж-секторного
соціального партнерства
3. Взаємодія некомерційних організацій і держави в системі соціального
партнерства
4. Соціальні програми. Благодійність
5. Соціальна звітність підприємницьких структур
6. Форми і механізми взаємодії бізнесу і некомерційних організацій
7. Практика національних і регіональних моделей корпоративної соціальної
відповідальності
8. Вплив КСВ на імідж компанії методи її оцінки
9. Еволюція теорії соціальної відповідальності бізнесу
10. Кодекси корпоративної соціальної відповідальності
11. Вплив держави на обсяг і спрямованість соціальних інвестицій компаній
12. Технології та особливості міжсекторної взаємодії
13. Концепція «сталого розвитку»
2.6. Рекламні та медіа технології
Мета: теоретичне освоєння слухачами системи діяльності рекламного
менеджменту, надбання ними практичних навичок планування, прийняття
управлінських рішень в рекламній діяльності, проведення економічного аналізу
рекламної кампанії, формування системи знань про статистичні методи
економічного життя суспільства і їх використанні при аналізі соціальноекономічних явищах.
Зміст дисципліни:
1.
Місце реклами в маркетинговій програмі підприємства.
2.
Історія та основні етапи розвитку реклами та медіа бізнесу;
3.
Реклама і теорія комунікацій.
4.
Концепції сегментування ринку та їх значення в рекламі.
5.
Класифікація реклами та перспективні напрямки рекламної діяльності.
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План проведення рекламних компаній. Принципи та методи планування.
Планування бюджету рекламних заходів.
Реклами та тактика оптимального розподілення бюджету в ЗМІ.
Етапи обізнаності споживачів щодо товару. Вплив реклами на купівлю
товару.
10. Особливості сучасного рекламного процесу, функції реклами та її основні
ознаки.
11. Основні загрози та базові питання у сфері медіа та реклами;
12. Правила формування ефективного рекламного продукту різних типів.
13. Етичні та правові норми регулювання рекламної діяльності.

6.
7.
8.
9.

2.7. HR менеджмент
Мета: формування цілісного бачення системи роботи з персоналом як
головним ресурсом організації, підготовці слухачів до самостійного вирішення
практичних завдань, що виникають в роботі менеджера по персоналу сучасної
організації.
Зміст дисципліни:
1. Управління психологічним кліматом колективу як показник ефективності
управління персоналом.
2. Взаємозв'язок кадрової політики і стратегії розвитку організації.
3. Планування потреби в персоналі.
4. Адаптація персоналу, види адаптації. Управління адаптацією.
5. Форми і методи залучення, професійного відбору та найму персоналу.
6. Модель робочого місця. Професіограма, придатність до професії.
7. Співбесіда з персоналом.
8. Планування, види і управління кар'єрою.
9. Організаційно-технологічне забезпечення професійного розвитку
персоналу.
10. Ділова оцінка персоналу: цілі, функції, завдання.
11. Оцінка кадрового потенціалу організації в цілому, види кадрового аудиту.
12. Основні теоретичні підходи до мотивації персоналу.
2.8. Методи наукових досліджень
Мета: оволодіння методологією та методикою наукового пізнання та
наукових досліджень, методами і прийомами самостійного вирішення наукових
задач в економіці.
Зміст дисципліни:
1. Поняття про науку як систему знань.
2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності.
3. Загальна методологія наукової творчості.
4. Жанри та стилі наукової творчості.
5. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у ВНЗ.
6. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги.
7. Загальне поняття про методи наукових досліджень.
8. Характеристика теоретичних методів досліджень.
9. Характеристика емпіричних методів досліджень.
10. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування.
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Педагогічна практика.
Мета: оволодіння аспірантами формами, засобами, методами, технологіями
організації навчально-виховної роботи на профільній кафедрі вищого навчального
закладу
Зміст дисципліни:
1. Організаційно-методична робота у ВНЗ
Складання індивідуального плану викладацької практики як умови її
варіативності і здійснення індивідуального підходу до кожного аспіранта;
ознайомлення зі змістом, формами, напрямом діяльності кафедри, документами
планування та обліку навчального навантаження, протоколами засідання кафедри,
планами і звітами викладачів, науково-методичною літературою кафедри;
ознайомлення з навчально-методичними матеріалами (робочі навчальні програми
дисциплін, курси лекцій, зміст семінарських і практичних занять тощо); вивчення
особливостей організації навчально-виховного процесу за кредитно-модульною
системою; відвідування й аналіз навчальних занять провідних викладачів
університету; розробку робочої навчальної програми дисципліни, обраної для
викладання; розробку методичного забезпечення до окремих тем за навчальними
дисциплінами, обраним для викладання (конспектів лекцій, семінарських і
практичних занять (конспекти затверджуються груповим керівником практики і
(або) викладачами-наставниками не пізніше, ніж за 2 дня до проведення заняття);
різних видів наочності: таблиці, схеми, презентації, моделі тощо); підготовку
повідомлення на науково-методичний семінар, спецсемінар або засідання кафедри.
2. Навчальна робота
Самостійне проведення лекційних і семінарських занять із дисциплін, обраних
для викладання; відвідування й аналіз; розробку завдань для самостійної роботи
студентів і перевірка результатів їх виконання; розробку контрольних завдань (у
тому числі тестових) для перевірки навчальних досягнень студентів і методики
обробки їх результатів, проведення тестування студентів і обробка його результатів
за розробленою методикою; ознайомлення з документацією з організації і
керівництва виробничої практики студентів: графіками проведення практики,
програмами, наказами про організацію різних видів практики тощо; спостереження
за керівництвом практикою викладача ВНЗ і самостійне керівництво практикою;
розробку пропозицій щодо поліпшення організації і проведення навчальних занять.
3. Науково-дослідна робота
Ознайомлення аспірантів з науковим напрямом кафедри, тематикою наукових
інтересів викладачів, їхніми науковими доробками, публікаціями. Вивчення
можливостей втілення наукових розробок у навчальний процес ВНЗ; вивчення й
аналіз плану наукової роботи кафедри, викладачів, звітної документації;
ознайомлення з організацією наукової роботи студентів ВНЗ в університеті, на
кафедрах, вивчення й аналіз планів роботи наукових гуртків і творчих груп,
відвідування їх засідань; складання власного плану роботи студентського
наукового гуртка; проведення дослідницької роботи (в межах НДР кафедри);
підготовку наукової статті за результатами дослідження; участь в організації і
проведенні студентської науково-дослідної конференції.
4. Виховна робота
Ознайомлення аспірантів з планом виховної роботи факультету і кураторів
академічних груп; відвідування виховних заходів, що проводяться на факультеті й
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академічній групі, до якої прикріплений аспірант як помічник куратора групи;
розробку орієнтовного плану виховної роботи куратора академічної групи (на 1
квартал); проведення (самостійне і колективом аспірантів) принаймні одного
виховного заходу (збори групи, відвідання театру, музею, зустріч запитань і
відповідей, диспут, вікторина, випуск газети тощо) для студентської групи, до якої
прикріплений аспірант як помічник куратора групи.
6 НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
Наукова складова освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг передбачає проведення власного
наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та
оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної роботи – дисертації.
Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального
закладу третього освітньо-наукового рівня як соціальних особистостей подаються у
вигляді переліків компетентностей – інтегральної, загальних та спеціальних щодо
вирішення певних проблем і завдань соціальної діяльності, та системи умінь та
знань, що забезпечують наявність цих компетентностей.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» готує випускників
як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання
діяльності за умови оволодіння ними визначеної системи умінь і компетентностей.
Наукова складова ОНП встановлює предметну область та напрями наукових
досліджень за спеціальністю, передбачає самостійне та ініціативне виконання
наукових досліджень під безпосереднім керівництвом наукового керівника,
апробацію та оприлюднення проміжних та підсумкових результатів дослідження,
що разом із освітньою частиною програми, підготуванням та публічним захистом
дисертації у спеціалізованій вченій раді забезпечує отримання освітнього рівня
«доктор філософії» за спеціальністю. Крім того, до ОНП входять, проміжні
атестації аспіранта у вигляді щорічного звіту про виконання індивідуального плану
(розглядається на засіданнях кафедри та вченої ради Навчально - наукового
інституту (факультету)), підготовка і захист дисертації (державна атестація).
Наукова складова підготовки докторів філософії передбачає виконання наступних
етапів (таблиця 6.1).
Таблиця 6.1 Наукова складова
План освітнього процесу

Кредитів
ЄКТС

4 Наукова складова
4.1. Фаховий семінар
4.2 Участь у наукових конференціях
4.3. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях
4.4. Атестація (щорічна)
4.5. Підготовка та захист дисертаційної роботи

4
12
50
4
110
УСЬОГО: 180

Напрями наукових досліджень.
Дисертації згідно профілю ОНП виконуються за такими пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки
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Фундаментальні наукові дослідження теоретико-методологічних, науковометодичних та прикладних засад підвищення ефективності економічної,
інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності
підприємства; вдосконалення процесу та форм менеджменту підприємства
1. Шляхи економії та раціонального використання матеріальних ресурсів.
2. Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності підприємств.
3. Розробка та реалізація маркетингової стратегії підприємств.
4. Маркетингова політика розподілу на підприємствах, напрями її
удосконалення.
5. Маркетинговий комплекс підприємств, напрями його удосконалення.
6. Формування антикризової маркетингової стратегії в умовах можливого
банкрутства підприємств.
7. Маркетингове забезпечення інноваційної активності підприємств.
8. Розробка стратегії підприємств на основі бенчмаркинга.
9. Маркетингові технології управління брендами на споживчому ринку.
10. Інноваційно-маркетингова концепція управління диверсифікацією
виробництва.
11. Маркетингова діяльність підприємств в системі управління якістю.
12. Інструменти маркетингового моніторингу ефективності управління
підприємствами.
13. Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах кризи.
14. Соціально-відповідальна концепція маркетингового управління
підприємствами.
15. Управління взаємовідносинами з клієнтами в системі маркетингу
підприємств.
16. Управління логістичними процесами на підприємствах.
17. Маркетинг в управлінні збутовою діяльністю підприємств.
18. Маркетингове управління товарним асортиментом підприємств.
19. Маркетингові комунікації в системі управління підприємствами.
20. Розробка стратегій позиціонування компаній на ринку.
21. Управління комплексом маркетингу.
22. Формування конкурентних переваг підприємств.
23. Розвиток ідентичності і ефективне позиціонування брендів.
24. Інтернет-маркетинг в діяльності підприємств.
25. Управління маркетинговою діяльністю на підприємствах.
26. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств на
основі CRM-технологій.
27. Маркетингова цінова політика підприємств та шляхи її вдосконалення.
28. Формування та підтримка лояльності споживачів до підприємств.
29. Маркетингові дослідження в управлінні комплексом маркетингу
підприємств.
30. Логістична система в маркетинговій діяльності підприємств.
7 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА
Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії,
здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого
навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним
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агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту
наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має
право на вибір спеціалізованої вченої ради.
Дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень,
опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у
вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які
здобувають ступінь доктора філософії, а також відгуки опонентів оприлюднюються
на офіційному веб-сайті ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
відповідно до законодавства.
До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій
доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного
наукового ступеня.
Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за
результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на
засіданнях кафедри та Вченої ради Навчально - наукового інституту (факультету)
(усього – 4 кредити ECTS). Документами, що підтверджують проміжну атестацію
аспіранта, є річний звіт, друкований варіант розділів дисертації, копії публікації та
охоронних документів, довідка про складання іспитів і диференційованих заліків,
витяг із протоколу засідання кафедри та вченої ради Навчально - наукового
інституту (факультету) тощо.
Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи визначаються діючими
нормативними актами та законами, у галузі атестації кадрів вищої кваліфікації.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Система внутрішнього забезпечення вищим навчальним закладом якості
вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів, передбачених
законом про вищу освіту:
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів
таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на
інформаційних стендах тощо;
забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти.
25

6. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НЬОГО
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності – 075 Маркетинг
Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – третій цикл,
ЕQF-LLL – 8 рівень
Спеціалізація – не передбачено
Освітня програма – доктор філософії
Форма навчання – очна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк навчання – 60 кредитів, 4 роки навчання
Навчальний план, затверджений Вченою радою 05.05.2016р.,протокол № 13
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) – стандарт
відсутній
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) – стандарт
відсутній
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – на базі
освітнього ступеня магістра (спеціаліста)
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Таблиця 1 – Співвідношення між компетентностями, програмними
результатами та дисциплінами навчального плану підготовки доктора
філософії зі спеціальності 075 Маркетинг
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти

Програмні результати навчання

Дисципліни загальнонаукової підготовки
Знати
основні
етапи
розвитку
філософської
думки,
теорію
й
Оволодіти
загальнонауковими методологію філософії, вміти критично
аналізувати новітні філософські школи
(філософськими)
компетентностями, спрямованими та напрямки філософських поглядів і
на
формування
системного соціальних учень
наукового світогляду, професійної Вміти застосовувати загальнонаукові
етики та загального культурного (філософські)
компетентності,
кругозору
спрямовані на формування системного
наукового світогляду, професійної етики
та загального культурного кругозору
Здобути мовні компетентності, Знати граматику іноземної мови
достатні для представлення та
Вміти використовувати іноземну мову у
обговорення результатів своєї
професійній діяльності, спілкуватися
наукової діяльності іноземною
іноземною мовою в усній та письмовій
мовою в усній та письмовій формі,
формах, використовувати іноземну мову
а також для повного розуміння
в соціально-побутовій та професійних
іншомовних наукових текстів зі
сферах
спеціальності
Знати тенденції сучасної економічної
Оволодіти засобами дослідження
теорії
теоретико-методологічних засад
Здатність застосовувати принципи та
розвитку соціально-економічних
методи сучасної економічної теорії в
систем
системі різних видів
Набути універсальних навичок Знати сучасні технології освітнього
викладача, зокрема усної та процесу
письмової презентації результатів
Вміти
визначати
головні
цілі
власного наукового дослідження
досліджень, джерела інформації і методи
українською мовою, виконувати
її
збору,
аналізувати
отриману
пошук нових форм навчального
інформацію,
складати
відповідні
процесу, здійснювати композицію
висновки, рекомендації і прогнози;
наукової праці та проводити
застосовувати в викладацькій діяльності
оцінку освітньої діяльності
Знати сучасні інформаційні технології в
практиці наукових досліджень
Набути універсальних навичок
Вміти застосовувати сучасні технології
дослідника,
застосування
освітнього
процесу
в
наукових
сучасних
інформаційних
дослідженнях, здійснювати управління
технологій у науковій діяльності,
науковими проектами та/або написання
організації
та
проведення
пропозицій на фінансування наукових
навчальних занять, управління
досліджень,
вміти
здійснювати
науковими
проектами
та/або
реєстрацію
прав
інтелектуальної
складення
пропозицій
щодо
власності за результатами досліджень,
фінансування
наукових
вміти усно та письмово презентувати
досліджень,
реєстрації
прав
результати наукових досліджень, вміти
інтелектуальної власності
застосовувати
інструменти
етики
наукових досліджень
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Найменування
навчальних
дисциплін,
практик

Філософія
науководослідної
діяльності
(загальний обсяг
4 кредити ЄКТС)

Академічна
іноземна мова
(загальний обсяг
6 кредитів
ЄКТС)
Сучасна
економічна
теорія
(загальний обсяг
4 кредити ЄКТС)
Сучасні
технології
освітнього
процесу
(загальний обсяг
4 кредити ЄКТС)

Сучасні
інформаційні
технології в
практиці
наукових
досліджень
(загальний обсяг
4 кредити ЄКТС)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти

Програмні результати навчання

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

Дисципліни професійної підготовки
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки
Знати основні засади формування
ефективної стратегії розвитку
Здатність формувати та науково
підприємств
обґрунтовувати актуальні завдання
Вміти формувати та науково
стратегічного управління змінами
обґрунтовувати
актуальні
Стратегічне
на підприємстві
завдання стратегічного управління управління змінами
змінами на підприємстві
на підприємствах
(загальний обсяг 4
Здатність
розробляти
та Вміти критично мислити в області
кредити ЄКТС)
обґрунтовувати стратегії розвитку стратегічного управління
підприємств,
формування Вміти
розробляти
та
комплексу організаційних заходів обґрунтовувати
проекти
та
для реалізації обраного варіанту програми стратегічного розвитку
стратегії
підприємства
Здатність дослідження теоретикоЗнати основні концепції та моделі
методологічних засад розвитку
розвитку маркетингових систем
маркетингових систем
Здатність проводити порівняльний Вміти досліджувати маркетингову
Сучасні та класичні
аналіз сучасних маркетингових складову діяльності підприємства,
теорії маркетингу
перетворень
аналізувати й оцінювати світові
(загальний обсяг 4
господарські явища і процеси у
кредити ЄКТС)
контексті національних інтересів
України, формувати завдання у
процесі вивчення та задоволення
потреб споживачів
Здатність дослідження теоретикоЗнати основні концепції та моделі
Управління
методологічних засад розвитку
логістики
ланцюгом постачань
систем постачань
(загальний обсяг 4
Здатність
розробляти
та Вміти
формувати
систему
кредити ЄКТС)
моделювати логістичну систему
постачань підприємства
Дисципліни вільного вибору
Знати різновиди маркетингових
досліджень
та
систему
маркетингової
інформації,
маркетингову товарну та цінову
Здатність
до
управління політику, маркетингову політику
та
просування,
маркетингом
для
досягнення розподілу
та
контроль
переходу до нового рівня і форм організацію
план
маркетингу
споживання шляхом ситуаційного маркетингу,
складові
аналізу
ринку,
прогнозування підприємства,
Маркетинговий
еволюції потреб споживачів та міжнародного маркетингу, сутність аудит та контролінг
стратегічного
планування та складові стійкого маркетингу.
(загальний обсяг 5
стимуляції руху товарів і послуг, Вміти визначати комунікаційну
кредитів ЄКТС)
організації продажу, що забезпечує політику підприємства та комплекс
зростання
стійкості маркетингових
комунікацій,
підприємницької
діяльності
в визначати маркетингову політику
умовах вітчизняного ринку.
розподілу та керувати ними,
організовувати
маркетинг
на
підприємстві, а також проводити
контроль, ревізія та маркетинговий
аудит.
29

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти

Здатність до вивчення особливостей
реалізації сучасних PR-проектів і
програм, їх облік при прийнятті
управлінських відносин.
Здатність
оволодіння
інструментарієм творчого підходу
до
вирішення
ризиків
на
підприємстві в цілому та в різних
його
підрозділах,
розуміння
можливостей
управління
економічним
ризиком
для
підвищення ефективності бізнесу.

Здатність застосовувати теоретичні
основи та практичні навички з
організації
та
управління
конкурентоспроможністю
організації

Здатність формування у студентів
фундаментальних знань теорії та
практики
соціальної
відповідальності
і
відповідних
професійних компетенцій.

Здатність здійснювати планування
рекламної
діяльності
та
сегментування
ринку
та
позиціонування продуктів і послуг.

Програмні результати навчання
Знати
основні
концепції
організації громадських зв'язків;
основні
тенденції
розвитку
світового PR;
Вміти застосовувати деякі методи
і
технології
зв'язків
з
громадськістю в бізнесі і в
політиці.
Знати
основні
принципи
здійснення моделювання . та
управління
економічними
ризиками.
Вміти оцінку міри ризику за
певними адекватними цілям і
системі
прийнятих
гіпотез
кількісними показниками
Знати
основні
конкурентні
переваги та засоби досягнення їх
конкретно
організацією
(підприємством) залежно від
ситуації, що складається;
Вміти здійснювати аналіз
конкурентних переваг, якими
володіє організація, та визначати
ті, що мають бути, досягнутими в
майбутньому для підвищення
конкурентоспроможності.
Знати
сутність
соціальних
інвестицій як форми прояву
корпоративної відповідальності
роботодавців;
Вміти оцінювати ефективність
корпоративної
соціальної
відповідальності;
Знати
принципи
та
етапи
розробки планів реклами, методи
попереднього
та
контролю
ефективності окремих планових
заходів;
Вміти обґрунтувати стратегію і
тактику рекламних кампаній
продукції
або
послуги
конкретного підприємства
Знати
основні
принципи
управління персоналом у сучасній
систем і менеджменту.

Здатність до розроблення та
здійснення
кадрової
політики,
оцінювати
рівень
забезпечення
цілеспрямованого Вміти
використання персоналу організації. ефективності роботи з персоналом
підприємства
за
різними
показниками.
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Найменування
навчальних
дисциплін, практик
Сучасні
комунікаційні
технології (загальний
обсяг 5 кредитів
ЄКТС)

Теорії і практики
ризик-менеджменту
(загальний обсяг 5
кредитів ЄКТС)

Конкуренція та
позиціонування
підприємства
(загальний обсяг 5
кредитів ЄКТС)

Соціальновідповідальний
маркетинг (загальний
обсяг 5 кредитів
ЄКТС)

Рекламні та медіа
технології (загальний
обсяг 5 кредитів
ЄКТС)

HR менеджмент
(загальний обсяг 5
кредитів ЄКТС)

Здатність до вироблення вміння
ідентифікації
та
класифікації
проблем
організації,
вибору
найбільш
раціональних
методологічних та організаційних
схем, розробки прийняття та
реалізації рішень, вміння аналізу
альтернатив дій.

Знати економічні закони, наукові
підходи і фактори, що впливають
на
ефективність
прийняття
управлінського рішення.
Вміти застосовувати критерії
розробки і вибору рішень в
умовах невизначеності та ризику;

Методи наукових
досліджень
(загальний обсяг 5
кредитів ЄКТС)

Гарант освітньо-наукової програми,
завідувач кафедри маркетингу
та бізнес-адміністрування
ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»

В. В. Гончар

Ректор

В. С. Волошин

31

7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
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7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Виходячи зі штатного розкладу ДВНЗ «ПДТУ», особових справ
керівників, науково-педагогічних кадрів, з наказами і документацією з
питань комплектування працівників, слід визначити, що в цілому в
університеті навчально-виховний процес забезпечений професорськовикладацьким складом, що має необхідний професійний та науковометодичний рівень.
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів
і кандидатів – здійснюється через аспірантуру і докторантуру за 18
науковими спеціальностями. В університеті діють дві спеціалізовані вчені
ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
В 2015 році в університеті захищено 20 кандидатських і 3 докторських
дисертації, крім цього 5 науково-педагогічних працівників отримали вчене
звання доцента і 6 – вчене звання професора. (У 2014 році захищено 19
кандидатських і 7 докторських дисертації). Всього за останні 5 років (з 2011
по 2015 рік) в університеті захищено 137 кандидатських і 25 докторських
дисертацій.
У ДВНЗ «ПДТУ» на 45 кафедраї працює 332 штатних викладачів, з
них – 50 професорів, докторів наук і 185 доцентів, кандидатів наук. В цілому
по університету кількість викладачів, хто має вчені ступені становить
близько 69,86%.
Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів університету
проходять згідно плану-графіку один раз за 5 років, який виконується
повністю. Міста проходження підвищення кваліфікації: провідні
підприємства, організації, банки м. Маріуполя та області, виші та науководослідні інститути Національної академії наук України.
Для забезпечення процесу підготовки здобувачів ступеню доктора
філософії зі спеціальності 075 Маркетинг ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» достатню кількість висококваліфікованих фахівців.
Так, згідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів
ступеню доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг для реалізації
освітньої складової планується залучити докторів та кандидатів наук з
філософських, філологічних, педагогічних та економічних наук, що
працюють в університеті на постійній основі.
За підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня
спеціальності 075 Маркетинг будуть відповідати кафедра маркетингу та
бізнес-адміністрування, яка функціонує у структурі навчально-наукового
інституту економіки та менеджменту ДВНЗ «Приазовський технічний
університет»
Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування є випусковою для
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
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спеціальністю ( або спорідненою спеціальністю) 075 Маркетинг галузі знань
07 Управління і адміністрування.
На кафедрі працюють 5 штатних науково-педагогічних працівників, з
них 4 з науковими ступенями і вченими званнями (2 доктори наук, 2
кандидати наук, доценти).
Інформація про склад науково-педагогічних працівників проектної
групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої
освіти кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування із спеціальності 075
Маркетинг наведена у першому параграфі даного розділу.
Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес із спеціальності 075 Маркетинг наведена у
другому параграфі даного розділу.
Інформація про якісний склад випускової кафедри маркетингу та бізнесадміністрування із спеціальності 075 Маркетинг наведена у третьому
параграфі даного розділу.
Інформація про завідувача випускової кафедри маркетингу та бізнесадміністрування зі спеціальності 075 Маркетинг наведена у четвертому
параграфі даного розділу
Безпосередньо для підготовки здобувачів ступеню доктора філософії зі
спеціальності 075 Маркетинг передбачається залучити 10 викладачів, серед
яких 5 докторів наук, професорів; 5 кандидатів наук. Всі викладачі мають
фахову освіту, вчасно проходили підвищення кваліфікації та стажування у
відповідності з діючими вимогами.
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
підготовки здобувачів ступеню доктора філософії зі спеціальності 075
Маркетинг дозволяє зробити висновок про спроможність ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» забезпечити підготовку
здобувачів ступеню доктора філософії зі спеціальності 075 Маркетинг у
відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 р. №1187.
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1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти
кафедри маркетингу та бізнес -адмініструання із спеціальності 075 Маркетинг
Інформація про наукову
діяльність (основні
Найменування
публікації за напрямом,
Стаж
Прізвище, ім’я,
посади (для
Найменування закладу, який
Науковий ступінь, шифр і
науково-дослідна
науковопо батькові
сумісників –
закінчив викладач (рік
найменування наукової
робота, участь у
педагогічної
керівника та
місце основної
закінчення, спеціальність,
спеціальності, тема дисертації,
конференціях і
та/або
членів проектної
роботи,
кваліфікація згідно з
вчене звання, за якою кафедрою
семінарах, робота з
наукової
групи
найменування
документом про вищу освіту)
(спеціальністю) присвоєно
аспірантами та
роботи
посади)
докторантами,
керівництво науковою
роботою студентів)
1
2
3
4
5
6
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Зав.
Санкт
–
Петербурзький Доктор економічних наук,
кафедрою
державний
університет 08.00.04
–
«Економіка
та
маркетингу
та економіки та фінансів,
управління
підприємствами
бізнес – адмініст- 1997 р., «Менеджмент»,
(за
видами
економічної
рування
економіст
діяльності)»,
доцент
кафедри
економіки
підприємств.
Гончар
Тема дисертації: «Формування і
Вікторія
розвиток системи управління 15 років
Василівна,
стратегічними
змінами 3 місяці
Наведено в додатку А
керівник
підприємств чорної металургії»,
проектної
Дисертація на здобуття вченого
групи
звання кандидата економічних
наук захищена зі спеціальності
08.06.01 «Економіка, організація і
управління підприємствами».
Тема дисертації: «Управління
маркетинговою
діяльністю
підприємств чорної металургії»
Гриценко
Професор
Донецький державний
Доктор
економічних
наук,
Сергій Іванович кафедри
університет
08.00.05
–
розвиток 24 роки
Наведено в додатку А
маркетингу та
1977 рік, «Економіка та
продуктивних сил і регіональна
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документа, тема,
дата видачі)
7
ДВНЗ «ПДТУ»,
захист докторської
дисертації 2014 р
«Формування і
розвиток системи
управління
стратегічними
змінами підприємств
чорної металургії»
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Доцент кафедри
маркетингу та
бізнес адміністрування

Харківський інженерноекономічний інститут, 1971
р., «Економіка та організація
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маркетингу та
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адміністрування,
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42 роки
професор
ПДТУ.
Тема:
8 місяців
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та автоматизації виробничих
процесів та методів його оцінки
на
металургійних
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08.00.04
–
Економіка
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підприємства»
управління підприємствами ( за
видами економічної діяльності)
Тема дисертації: «Управління 5 років
формуванням
фінансового
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об’єднань
промислових підприємств»
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Ректор
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програму
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інформатики
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Додаток А
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науководослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та
докторантами, керівництво науковою роботою студентів) членів проектної
групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої
освіти кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування
зі спеціальності 075 Маркетинг
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Вікторія
Василівна
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публікації за
напрямом

1.
Гончар В.В. Сучасні концепції структурних змін на промислових
підприємствах / В.В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ
«ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 319 - 322. / Index Copernicus.
2.
Гончар В.В. Особливості обґрунтування напрямків підвищення
соціальної відповідальності та ефективної діяльності великих металургійних
підприємств на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства / В.В.
Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною
власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. –
Вип 2, Т. 1. – C. 319- 322. / Index Copernicus.
3.
Гончар В. В. Формування системи управління металургійних
підприємств на основі оцінки фінансового стану // Теоретичні і практичні
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. –
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. – C. 269 – 274 / Index
Copernicus.
4.
Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в
межах реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах / В.В.
Гончар // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. –
Донецк: ДонНУ, 2014. – Т.2. - C.77 – 83. / Index Copernicus.
5.
Гончар В.В, Куровська А.А. Формування механізму стратегічного
контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності
промислових підприємств. ДВНЗ «ПДТУ» м. Маріуполь, 2015, зб. «Вісник
ПДТУ» № 29 C.228-236. / Index Copernicus.
6.
Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні
маркетингової стратегії розвитку підприємства. ДВНЗ «ПДТУ» м. Маріуполь,
2015, зб. «Вісник ПДТУ» № 30 С.333-341 /Index Copernicus.
7.
Гончар В.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В.
Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал.
2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
8.
Гончар В.В. Організаційний підхід до управління змінами на різних
стадіях життєвого циклу металургійних підприємств / Гончар В.В. // Вісник
Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки:
зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 26. – С. 154 - 160.
9.
Гончар В.В. Оцінка стратегічного клімату металургійного
підприємства при проведенні стратегічних змін / В.В. Гончар // Проблемы и
перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной
Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. –
Сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.
Донецке, 2013. – C. 107 – 111.
10.
Гончар В.В. Організація стратегічного управління в умовах
невизначеності і ризику на металургійних підприємствах // Економічний
аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо – поліграфічний центр
Тернопільського національного економічного університету “Економічна
думка”, 2013. –Т.14. – №2. – C. 152 – 157.
11.
Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств
чорної металургії в межах проведення стратегічних досліджень / В.В. Гончар
// Ефективна економіка: електр.наук. фах. видання. – 2014. - №1. –
[Електронний
ресурс]
.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684 .
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12.
Гончар . В.В.. Комплексное исследование промышленного рынка при
формировании маркетинговой стратегии. Международна юбилейна научнопрактическа конференция «Европейски практики национални рефлексии в
планирането» г. Свищов (Болгария). Академично издателство «Ценов»
г.Свищов, 2015, Сборник трудов, т.1, с. 29-36
1.
Гончар В.В. Особливості фінансування діяльності промислових
корпорацій на сучасному етапі / В.В. Гончар, О.В. Калінін // Университетская
наука – 2012: Международная научно – техническая конференция, г.
Мариуполь, 24 – 27 апреля 2012 г., – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – Т. ІІ. – С.
117.
2.
Гончар В.В. Управління стратегічними змінами на металургійних
підприємствах / В.В. Гончар // Университетская наука – 2013:
Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 14 - 17
мая 2013 г., – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – Т. ІІІ. – С. 73 - 74.
3.
Gonchar V. The impact of the integration process in country to the
metallurgical enterprises’ effectiveness / V Gonchar, M. Lukash // Экономика и
право современной Европы: III международный научно-практический
семинар для студентов и молодых ученых, г. Донецк, 7-8 июня 2013 г. –
Донецк: ДонНУ, 2013. – С. 8-11.
4.
Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних
маркетингових досліджень / В.В. Гончар // Университетская наука – 2015:
Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ,
2015. – С. 29.
Керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу
Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації
0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур»
(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), співвиконавець
НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної
глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297).
Підготовлено 1 кандидатів наук; науковий керівник 4 аспірантів; член
спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет».
1.
Дивак В.В.Нейромаркетинговые исследования в непроизводственной
сфере / В.В. Дивак // Тези доповідей учасників ІХ регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки».
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.265-266
2.
Півоварова О.І. Вдосконалення стратегії розвитку підприємства в
умовах глобалізації / О.І. Півоварова, В.В. Гончар // Тези доповідей
учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції
«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.266-267
3.
Пасенко Е.В.Оптимизация управления затратами предприятия. /
Пасенко Е.В., В.В.Гончар // Тези доповідей учасників Х регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки».
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.173-174
4.
Волошин В.В.Стратегічний розвиток промислового підприємства. /
В.В.Волошин, В.В.Гончар // Тези доповідей учасників Х регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки».
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 174-175
5.
Ржавський С.О. Дослідження середовища підприємства в умовах
глобалізаційних процесів / С.О.Ржавський, В.В. Гончар // Тези доповідей
учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції
«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 176-177
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1. Гриценко С.І. Структурні перетворення в транспортному секторі
економіки України. / С.І. Гриценко // Проблеми розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій:
регіональний аспект:зб. наук. праць. - Донецьк, ДонНУ, 2012. – С. 95-105.
2. Гриценко С.І. Развитие регионального транспортно-логистического
кластера Донецкой области. / С.І. Гриценко // Проблемы и перспективы
развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках
Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник
научных трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. С. 105-108.
3. Гриценко С.И. Логистическая концепция управления перевозками в условиях
глобализации экономики / С.И. Гриценко // Проблемы и перспективы развития
сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках
Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. - сб. науч. тр. – Ростовна-Дону - Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. - С. 111-115.
4. Гриценко С.И. Бизнес-инкубаторы и кластеры в контексте саморегулирования
бизнеса / С.И. Гриценко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных
трудов. - Донецк: ДонНУ, 2013. – Ч. 2. - С. 85-87. (25-27 січня 2013 р., мм. Донецьк і
Святогірськ, XIX Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект».
5. Гриценко С.И. Использование маркетинговых стратегий по
привлечению инвестиций в Донецком регионе / С.И. Гриценко // Проблемы
развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных
инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.
2 – С. 83-87.
6. Гриценко С.И. Социальная стратегия на предприятии как инструмент
реализации концепции социального маркетинга / С.И. Гриценко, А.И. Бабек
// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький
державний університет управління МОН України; Інститут економіки
промисловості НАН України. – Дружківка: Юго-Восток, 2015. – Вип. 1 (46).
- С. 125 – 129.
7. Гриценко С.І. Транспортно-логістичні кластери – вектор регіонального
розвитку // Virtus. – 2016. – № 5. - P. 236-239.
8. Гриценко С.І. Активізація електронної комерції як чинник економічної
модернізації Інтернет-бізнес процесів. / С.І. Гриценко // Маркетинг в
Україні. – 2012. - № 2 (71). - С. 34-39.
9. Гриценко С.И. Программы лояльности в системе управления взаимоотношениями
с клиентами. / С.И. Гриценко Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Сучасний маркетинг: стан і перспективи розвитку в Україні і
її регіонах», т. XIII, вип. 254, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2012. - С. 50-58.
10. Гриценко С.И. Використання концепції соціально-відповідального маркетингу у
стратегічному управлінні благодійними програмами. / С.И. Гриценко // Вісник
Хмельницького національного університету. Науковий журнал 2. 2013. Економічні
науки Т. 3. С. 83 - 86.
11. Гриценко С.І. Транспортно-логістичні кластери у науково-технічному
розвитку Донецької області / С.І. Гриценко // Вісник Тернопільського
національного економічного університету. Науковий журнал. Випуск 5,
2013 - С. 56-64.
12. Гриценко С.І. Розвиток аграрної логістики в контексті угоди про
асоціацію з ЄС / С.І. Гриценко // Вісник Тернопільського національного
економічного університету. Науковий журнал. Випуск 4, 2014. - С. 7-16.
Гриценко С.І.Развитие электронных торговых площадок в Украине /
Ю.А.Редька, С.І.Гриценко // Проблеми розвитку соціально-економічних
систем в національній та глобальній економіці: Всеукр. наук. конф.
студентів та молодих вчених. ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015.
- С. 3-4.
Гриценко С.І.Стратегия развития логистических услуг железнодорожного
транспорта Украины / А.Н. Бильдий, С.І.Гриценко // Проблеми розвитку
соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці:
Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених. ДонНУ, м. Вінниця. –
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Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.6-7.
Гриценко С.І.Анализ маркетинговой товарной политики на предприятии в
условиях глобализации / Н.Е.Столярова, // Проблеми розвитку соціальноекономічних систем в національній та глобальній економіці: Всеукр. наук.
конф. студентів та молодих вчених. ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ,
2015. - С.58-59.
Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри
маркетингу
Донецького
національного
університету:
державний
реєстраційний номер 0107U004401, «Маркетинг та логістика в управлінні
комерційною діяльністю підприємств: галузевий та регіональний аспекти»
2007-2013 рр.
Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри
маркетингу Донецького національного університету (м. Вінниця)
державний реєстраційний номер 0114U003526, «Пріоритетні напрями
розвитку маркетингу, логістики і систем економічного регулювання в
умовах трансформації конкурентного середовища». з 01.01.2014 р. по
вересень 2015 р.
Співавтор НДР «Формування маркетингової концепції бізнес-структур»
(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).
Підготовлено 3 кандидата наук
1. Редька Ю.А. Развитие электронных торговых площадок в Украине /
Ю.А.Редька, С.І.Гриценко // Проблеми розвитку соціально-економічних
систем в національній та глобальній економіці: Всеукр. наук. конф.
студентів та молодих вчених. ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015.
- С. 3-4.
2. Бильдий
А.Н.
Стратегия
развития
логистических
услуг
железнодорожного транспорта Украины / А.Н. Бильдий, С.И.Гриценко //
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених.
ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.6-7.
3. Столярова Н.Э., Анализ маркетинговой товарной политики на
предприятии в условиях глобализации / Н.Е.Столярова, С.И.Гриценко //
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених.
ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.58-59.
4. Вакуленко А.А. Приёмы психологического ценообразования. / А.А.
Вакуленко, С.И.Гриценко // Тези доповідей учасників Х регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки».
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 185-186
5. Бабек А.И. Влияние стоимости бренда на цену товара / А.И.Бабек,
С.И.Гриценко // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської
науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ
«ПДТУ», 2016. – С. 184-185
6. Бабек А.И.. Социальная стратегия на предприятии как инструмент
реализации концепции социального маркетинга / А.И.Бабек, С.И.Гриценко
// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький
державний університет управління МОН України; Інститут економіки
промисловості НАН України. – Дружківка: Юго-Восток, 2015. – Вип. 1 (46).
- С. 125 – 129.
1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний
ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkutan // Актуальні проблеми
економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_5_30
2. Шлапак Н.С. Нелинейная динамика в задачах маркетинга / Н.С. Шлапак
// Збірник наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». – 2012.
– №23. – с. 55-65
3. Шлапак Н.С. Modern intelligent methods in managing the organization /
Н.С. Шлапак // VIII Международная научно-практическая конференция
«Становление современной науки -2012», т.2. Прага: Publishing House
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«Education and Sciеnce», 2012.
4. Шлапак Н.С. Управління організаційними змінами як чинник
конкурентоспроможності сучасного підприємства / Н.С. Шлапак // Збірник
наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». №25, – 2013. –
с.54-60.
5. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники
діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська науково-практична
конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні,
управлінські, економічні та правові аспекти». Видавництво Київського
національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.Частина
ІІ, с.328-330
6. Шлапак Н.С.Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту. /
Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно-практическая
конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and
practical recommendations», Словения. Kosice, Slovak Republic. International
scientific and practical conference. 13-16 september, сборник докладов p. 147148
1. Шлапак Н.С. Дослідження особливостей маркетингових цілей
туристичних організацій. / Н.С. Шлапак // ІІ міжнародна науково-практична
конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації».
Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв,
м. Київ, Україна. с.65-66
2. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники
діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська науково-практична
конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні,
управлінські, економічні та правові аспекти». Видавництво Київського
національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.Частина
Участь у
ІІ, с.328-330
конференціях 3. Шлапак Н.С. Особливості застосування комплексу маркетингу у
і семінарах
промисловому середовищі./ Н.С.Шлапак,Т.В. Серкутан // Сборник
«Университетская наука-2015» Т.3, с.31-33
4. Шлапак Н.С. Маркетинговий підхід до поведінки споживачів програмних
продуктів / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // Сборник «Университетская наука2015» Т.3, с.33-35
5. Шлапак Н.С.Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту. /
Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно-практическая
конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and
practical recommendations», Словения. Kosice, Slovak Republic. International
scientific and practical conference. 13-16 september, сборник докладов p. 147148
Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького
Науковорегіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921);
дослідна
«Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр.,
робота
номер державної реєстрації 0115U004924).
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За останні п’ять років здійснено керівництво 4 аспірантами
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1. Аршакян А.А.Развитие банковского маркетинга в современных условиях
/ А.А. Аршакян, Н.С. Шлапак // Тези доповідей учасників VIII регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки»,
Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. – С. 82-83.
2. Алёшина А.С. Управление ассортиментом и качеством продукции на
Керівництво
предприятии / Алёшина А.С. // Тези доповідей учасників VIII регіональної
науковою
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки»,
роботою
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. с. 83-84.
студентів
3. Алексеенко А.А. Проблема внедрения нового товара на рынок / А.А.
Алексеенко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської
науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ
«ПДТУ», 2015. – С. 278-281
4. Усенко В.П. Исследование ассортиментной политики компании /В. П.
Усенко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково41
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технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,
2015. – С. 269
1. Калінін О. В. Аналіз методів залучення капіталу промисловими
компаніями / О.В. Калінін // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. –
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного
економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10, Ч. 4. – С.
131-134.
2. Калінін О. В. Шляхи оптимізації фінансування інноваційних проектів на
промислових підприємствах України / О. В. Калінін // Вісник Донецького
національного університету. Серія В: економіка і право. Спецвипуск. 2012. – Т. 1. – С. 344-348.
3. Калінін О. В. Шляхи управління фінансовим капіталом об’єднань
підприємств та їх удосконалення / О. В. Калінін // Теоретичні і практичні
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. –
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 58-61.
4. Калінін О. В. Шляхи раціоналізації структури капіталу компанії у межах
її стратегічного розвитку / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Проблемы и
перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной
Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ:
Сборник научных трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.
Донецке, 2012. – C. 99-102.
5. Kalinin O. V. Benefits of an IPO for the company’s capital structure /
O. V. Kalinin // Problems and prospectives of development of the cooperation
between south-eastern European countries within the framework of black sea
economic cooperation: collection of scientific works of Tenth international
jubilee scientific and practical conference. – Svishtov, 2012. - V. 1. - P. 189-197.
6. Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні /
О.В. Калінін // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между
странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического
сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч тр. – Ростов-на-Дону-Донецк: ДонНУ,
РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 181 – 185.
7. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах
реалізації його інноваційного розвитку / О.В. Калінін // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник
наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 197
– 203.
8. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор
зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств / О.В. Калінін
// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк:
ДонНУ, 2014.– Т.2– С. 135 – 139.
9. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг
туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Вісник
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні
науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»,– 2014. – Вип. 28. – С. 227 - 233 (Index Copernicus)
10.Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the
economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ
«ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 1. – С. 297 – 304. (Index Copernicus)
11.Калинин А.В.. Исследование транснационализации экономической
деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации
/ А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning:
International jubilee scientific – practical conference, D.A. Tsenov Academy of
Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 – 25 April 2015. – Collection of Scientific
Works – Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. – P. 96
– 103.
12.Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В.
Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал.
2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
1. Калінін О. В. Особливості фінансування діяльності промислових
корпорацій на сучасному етапі / В. В. Гончар, О. В. Калінін //
Университетская наука – 2012: Международная научно – техническая
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конференция, г. Мариуполь, 24-27 апреля 2012 г. – Мариуполь: ПГТУ,
2012. – Т. ІІІ. – С. 117.
2. Калінін О. В. Особливості раціоналізації структури капіталу промислових
підприємств на сучасному етапі / О. В. Калінін // Розвиток механізмів
функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах
євроінтеграційних процесів: ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція, м. Сімферополь – м. Євпаторія, 18-20 жовтня 2012 р., –
Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2012. – С. 117-120.
3. Калінін О. В. Особливості фінансування діяльності промислових
корпорацій на сучасному / О. В. Калінін // Университетская наука – 2013:
Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 14 – 17 мая 2013 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2013. – Т. II. – С. 117.
4. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових
підприємств / О. В. Калінін // Университетская наука – 2014:
Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 20 – 21 мая 2014 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2014. – Т. IV. – С. 7.
5. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних
корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // Университетская наука –
2015: Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 19 – 20 мая 2015 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2015. – Т. 3. – С. 37.
6. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на
конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін // Университетская наука –
2015: Международная научно – техн. Конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 19 – 20 мая 2015 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2015. – Т. 3. – С. 81 – 82.
Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах
економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); «Дослідження
розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнесструктур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).
1. Сокол П.М.Удосконалення конкурентоспроможності металургійного
підприємства шляхом управління фінансовими ресурсами / П.М.Сокол,
О.В. Калінін // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської
науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ
«ПДТУ», 2015. с 281-282
2. Баранова В.В.Стимулирование сбыта на международном и внутреннем
рынках на примере ДП «Ингаз» / Баранова В.В., А.В. Калинин // Тези
доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної
конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.
275
3. Гуденко Е.А. Бизнес-образование – целесообразность его применения в
маленьком городе / Е.А. Гуденко, А.В.Калинин // Тези доповідей учасників
Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші
кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.177-178
4. Курсіков Р.О. Конкурентоздатність підприємства в умовах 2015-2016
рр. / Курсіков Р.О., О.В.Калінін // Тези доповідей учасників Х
регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші
кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 194-195

Ректор

В. С. Волошин
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2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
із спеціальності 075 Маркетинг
Найменування
навчальної дисципліни
(кількість лекційних
годин)

1.

2.

3

Філософія
науково-дослідної
діяльності
(36 г.)

Академічна
іноземна мова

Сучасні
технології
освітнього
процесу (36 г.)

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Коротіч Галина
Вікторівна

Лазаренко
Лариса
Миколаївна

Федосова Ірина
Василівна

Найменування
посади (для
сумісників –
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
Науковий ступінь, шифр і
який закінчив викладач,
найменування наукової
рік закінчення,
спеціальності, тема дисертації,
спеціальність,
вчене звання, за якою
кваліфікація згідно з
кафедрою (спеціальністю)
документом про вищу
присвоєно
освіту
1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Ждановський
Кандидат філософських наук
металургійний інститут,
09.00.08 – «Філософські
1985р, «Промислова
питання природознавства та
теплоенергетика»,
техніки»
Доцент кафедри
«Інженер-промтеплоДоцент по кафедрі
філософських
енергетик»
філософських наук
наук
Київський національний
1994р.,
університет ім.Тараса
Тема дисертації: «СоціальноШевченка, цільова
філософський аналіз розвитку
аспірантура, 1991-1995 р.
сучасної технології»
Кандидат педагогічних наук
Горьківський
13.00.01 – «Теорія та історія
педагогічний інститут
педагогіки»
іноземних мов, 1977,
Зав. кафедрою
Доцент кафедри іноземних
«Англійський та
іноземних мов
мов, Тема дисертації:
немецький переклад»,
«Підготовка студентів
«Викладач англійської
технічного вузу до
та німецької мов»
професійного спілкування»
Доктор педагогічних наук,
Полтавський державний
2014,
педагогічний інститут
13.00.01 «Загальна педагогіка
завідувач
ім. В.Г.Короленка, 1986,
та історія педагогіки»;
кафедри
спеціальність «Фізика
«Розвиток вищої інженерно –
комп’ютерних
та математика», вчитель
технічної освіти в Україні
наук
математики та фізики
(кінець XIX - 30-ті р.р. XX
середньої школи;
ст.)», доцент кафедри вищої
Уманський державний
математики, професор
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Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема, дата
видачі)

Примітки*

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК
«Освіта для сталого
розвитку»
СПК № 839147
від 27.12.2012 р.

п. 1, 2, 8
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК
«Переклад як засіб
взаємного зближення
народів: актуальні
проблеми сучасного
лінгвоперекладу»), № 12
СПК 826108
від 15.07.2015 р.

п. 2, 3, 8, 10
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

Захист докторської
дисертації, диплом
доктора наук ДД№003945
від 22.12.2014
Одержання звання
професора: наказ МОН від
25.02.2016, №160.

п. 1, 2, 3, 8, 10,
12 відповідно
до пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

педагогічний інститут
імені Павла Тичини,
2013, спеціальність
«Педагогіка вищої
школи», викладач
університетів та вищих
навчальних закладів,
магістр

4

Сучасна
економічна теорія
(36 г.)

5

Сучасні
інформаційні
технології в
практиці
наукових
досліджень (36 г.)

1.

Сучасні та
класичні теорії
маркетингу
(36 г.)

Белопольський
Микола
Григорович

Федосова Ірина
Василівна

Гончар
Вікторія
Василівна

Зав. кафедрою
«Облік і аудит»,
професор

Донецький інститут
радянської торгівлі,
1964, «Бухгалтерський
облік», бухгалтерекономіст

кафедри комп’ютерних наук

Доктор економічних наук,
05.13.10 – Управління в
соціально-економічних
системах, професор кафедри
«Облік і аудит», «Управління
виробничо-господарською
діяльністю у суспільних
системах»

Полтавський державний
педагогічний інститут
ім. В.Г.Короленка, 1986,
Доктор педагогічних наук,
спеціальність «Фізика
2014,
Захист докторської
та математика», вчитель 13.00.01 «Загальна педагогіка
дисертації, диплом
математики та фізики
та історія педагогіки»;
доктора наук ДД№003945
завідувач
середньої школи;
«Розвиток вищої інженерно –
від 22.12.2014
кафедри
Уманський державний
технічної освіти в Україні
Одержання звання
комп’ютерних
педагогічний інститут
(кінець XIX - 30-ті р.р. XX
професора: наказ МОН від
наук
імені Павла Тичини,
ст.)», доцент кафедри вищої
25.02.2016, №160.
2013, спеціальність
математики, професор
«Педагогіка вищої
кафедри комп’ютерних наук
школи», викладач
університетів та вищих
навчальних закладів,
магістр
2. Цикл дисциплін професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Зав. кафедрою
Санкт – Петербурзький
Доктор економічних наук,
ДВНЗ «Приазовський
маркетингу та
державний університет
08.00.04 – «Економіка та
державний технічний
бізнесекономіки та фінансів,
управління підприємствами
університет», жовтня
адміністрування
1997 р., спеціальність
(за видами економічної
2014 р. захист докторської
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п. 1, 2, 3, 4, 8,
10, 11
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

п. 1, 2, 3, 8, 10,
12 відповідно
до пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

п. 1, 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11, 12
відповідно до
пункту 5

«Менеджмент»,
кваліфікація:
економіст

2.

Стратегічне
управління
змінами на
підприємстві
(36 г.)

3

Упрвління
ланцюгом
постачань (36 г.)

Гончар
Вікторія
Василівна

Зав. кафедрою
маркетингу та
бізнесадміністрування

Санкт – Петербурзький
державний університет
економіки та фінансів,
1997 р., спеціальність
«Менеджмент»,
кваліфікація:
економіст

Гриценко
Сергій Іванович

Професор
кафедри
маркетингу та
бізнес-

Донецький державний
університет
1977 рік, «Економіка та
планування
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діяльності)».
дисертації11
Доцент кафедри економіки
«Формування і розвиток
підприємств.
системи управління
Тема дисертації: «Формування і
стратегічними змінами
розвиток системи управління
підприємств чорної
стратегічними змінами
металургії»
підприємств чорної
металургії»,
Кандидат економічних наук,
08.06.01 – «Економіка,
організація і управління
підприємствами».
Тема дисертації: «Управління
маркетинговою діяльністю
підприємств чорної
металургії».
Доктор економічних наук,
08.00.04 – «Економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)».
ДВНЗ «Приазовський
Доцент кафедри економіки
державний технічний
підприємств.
університет», жовтня
Тема дисертації: «Формування і
2014 р. захист докторської
розвиток системи управління
дисертації11
стратегічними змінами
«Формування і розвиток
підприємств чорної
системи управління
металургії»,
стратегічними змінами
Кандидат економічних наук,
підприємств чорної
08.06.01 – «Економіка,
металургії»
організація і управління
підприємствами».
Тема дисертації: «Управління
маркетинговою діяльністю
підприємств чорної
металургії».
Доктор економічних наук,
Вінницький навчально08.00.05 – розвиток
науковий інститут
продуктивних сил і
економіки
регіональна економіка,
Тернопільського

приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

п. 1, 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11, 12
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

п. 1, 2, 3, 4, 8,
9, 11, 12
відповідно до
пункту 5

адміністрування

матеріально-технічного
постачання»,
кваліфікація економіста

професор кафедри
маркетингу, «Стратегія
розвитку транспортнологістичних кластерів в
Україні»

національного
економічного
університету, 2015 р.,
повністю виконав
навчальну програму
підвищення кваліфікації
(стажування). Довідка №
249 від 03.06.2015 р.

приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1.

2.

3

Маркетинговий
аудит та
контролінг
(36 г.)

Сучасні
комунікаційні
технології в
бізнесі (36 г.)

Теорії і практики
ризик менеджменту (36
г.)

Белопольський
Микола
Григорович

Гриценко
Сергій Іванович

Калінін
Олександр
Володимирович

Зав. кафедрою
«Облік і аудит»,
професор

Професор
кафедри
маркетингу та
бізнесадміністрування

Доцент кафедри
маркетингу та
бізнесадміністрування

Донецький інститут
радянської торгівлі,
1964, «Бухгалтерський
облік», бухгалтерекономіст

Донецький державний
університет
1977 рік, «Економіка та
планування
матеріально-технічного
постачання»,
кваліфікація економіста

Доктор економічних наук,
08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка,
професор кафедри
маркетингу, «Стратегія
розвитку транспортнологістичних кластерів в
Україні»

Приазовський
державний технічний
університет, 2009 р.,
8.050107 – «Економіка
підприємства», магістр

Кандидат економічних наук
08.00.04 – «Економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)»
Тема дисертації: «Управління
формуванням фінансового
капіталу об’єднань
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п. 1, 2, 3, 4, 8,
10, 11
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

Доктор економічних наук,
05.13.10 – Управління в
соціально-економічних
системах, професор кафедри
«Облік і аудит», «Управління
виробничо-господарською
діяльністю у суспільних
системах»
Вінницький навчальнонауковий інститут
економіки
Тернопільського
національного
економічного
університету, 2015 р.,
повністю виконав
навчальну програму
підвищення кваліфікації
(стажування). Довідка №
249 від 03.06.2015 р.
Захист дисертації 2013 р.
Диплом кандидата наук
№ 014123 від 31 травня
2013 р.

п. 1, 2, 3, 4, 8,
9, 11, 12
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)
п. 1, 2, 6, 8, 10
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

промислових підприємств»

4

5

6

7

Конкуренція та
позиціонування
підприємства (36
г.)

Соціально –
відповідальний
маркетинг (36 г.)

Рекламні та медіа
технології (36 г.)

HR менеджмент
(36 г.)

Калінін
Олександр
Володимирович

Гриценко
Сергій Іванович

Толпежнікова
Тетяна
Георгіївна

Шлапак
Наталя
Степанівна

Доцент кафедри
маркетингу та
бізнесадміністрування

Приазовський
державний технічний
університет, 2009 р.,
8.050107 – «Економіка
підприємства», магістр

Професор
кафедри
маркетингу та
бізнесадміністрування

Донецький державний
університет
1977 рік, «Економіка та
планування
матеріально-технічного
постачання»,
кваліфікація економіста

Доцент кафедри
економіки
підприємств

Приазовський
державний технічний
університет, 2009 р.,
спеціальність за
дипломом:
«Менеджмент
організацій»; магістр з
менеджменту

Доцент
кафедри
маркетингу та
бізнесадміністрування

Харківський інженерноекономічний інститут,
1971 р., «Економіка та
організація
машинобудівної
промисловості»
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Кандидат економічних наук
08.00.04 – «Економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)»
Тема дисертації: «Управління
формуванням фінансового
капіталу об’єднань
промислових підприємств»
Доктор економічних наук,
08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка,
професор кафедри
маркетингу, «Стратегія
розвитку транспортнологістичних кластерів в
Україні»
Кандидат економічних наук,
08.00.04 – «Економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)».
Тема дисертації: «Механізм
формування маркетингової
стратегії промислового
підприємства».
Кандидат економічних наук,
08.00.06 – «Економіка,
організація, управління,
планування народного
господарства (промисловість)».
Професор ДВНЗ « ПДТУ»

Захист дисертації 2013 р.
Диплом кандидата наук
№ 014123 від 31 травня
2013 р.

Вінницький навчальнонауковий інститут
економіки
Тернопільського
національного
економічного
університету, 2015 р.,
повністю виконав
навчальну програму
підвищення кваліфікації
(стажування). Довідка №
249 від 03.06.2015 р.
ДВНЗ «ПДТУ»,
захист кандидатської
дисертації 2014 р.
«Механізм формування
маркетингової стратегії
промислового
підприємства» ДК
№027992 від 28 квітня
2015 р.
Випуск підручника:
Шлапак Н.С., Серкутан
Т.В. Основи менеджменту
Підручник, (гриф МОН
України № 1/11-10125),
Маріуполь, ПДТУ, 2011-

п. 1, 2, 6, 8, 10
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)
п. 1, 2, 3, 4, 8,
9, 11, 12
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)
п. 1, 2, 6, 8,
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)
п. 1, 2, 3, 8, 10
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних

Спеціальність інженерекономіст

8

Методи наукових
досліджень (36 г.)

Любчук Ольга
Костянтинівна

Зав. кафедрою
туризму

Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького; 1987,
спеціальність
«Психологія», психолог,
викладач

Тема: «Дослідження рівня
механізації та автоматизації
виробничих процесів та методів
його оцінки на металургійних
підприємствах».

Доктор державного
управління,
25.00.02 – «Механізми
держав-ного управління».
Професор кафедри психології.
Тема дисертації: «Теоретико–
методологічні засади
функціонування та розвитку
механізму державного
управління неперервною
освітою в Україні її регіонах».
Кандидат психологічних
наук,
19.00.07 –
«Педагогічна та вікова
психологія»,
Доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін.
Тема дисертації
«Психологічна готовність
дитини до учбової діяльності»

347 с.

1.Донецький державний
університет управління,
Центр післядипломної
освіти за навчальним
курсом «Застосування
новітніх інформаційних
технологій у авчальному
процесі» з 24.10.2012р. до
30.05.2013р., Свідоцтво про
підвищення кваліфікації
СПК № 090132
2. The Member of Editorial
Board of International
Scientific Periodical Journal
«FUNDAMENTAL AND
APPLIED RESEARCHES IN
PRACTICE OF LEADING
SCIENTIFIC SCHOOLS»,
ISSN 2313-7525,
CERTIFICATE № 2014-03
3.Свідоцтво про реєстрацію
авторського права № 55025
на науковий твір «Вивчення
значущості мотивів
навчально-професійної
діяльності студентів» від
28.05. 2014 р.

умов
(див.дод Б)

п. 2, 3, 8, 10,
11, 12
відповідно до
пункту 5
приміток
додатка 12 до
Ліцензійних
умов
(див.дод Б)

Особи, які працюють за сумісництвом
немає

Ректор

В. С. Волошин
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Додаток Б
*

Примітки:

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника
Коротіч Г.В.:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН:
1. Korotich G. Conception of personality in the works of N.A.Berdyaev and L.P.Karsavin // Intellectual and moral values of the modern society: research
articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2013. – p.149-153. (РІНЦ)
2. Korotich G. About the principal ideas of N.A.Berdyaev’s philosophy of economy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and
innovative approach. 2rd edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2014. – p. 148-153. (РІНЦ)
3. Korotich G. About N.A.Berdyaev’s conception the peculiarities of development of mankind / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical
basics and innovative approach. 3rd edition. Vol. 2. Humanities and social sciences. Economics. Psychology and pedagogics: research articles. – San Francisco:
B&M Publishing, 2014. – p. 19-26. (РІНЦ)
4. Korotich G. Lou Andreas-Salome about peculiarity of Friedrich Nietzsche’s philosophy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs
and innovative approach. 5th edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2015. – p. 12-18. (РІНЦ)
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв,
та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Коротич Г.В. Е.Н. Трубецкой о философских взглядах Ф. Ницше // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2010. - №5
(73). – С.81-86.
2. Коротич Г.В. Практическая философия Н. Аббаньяно // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2011.
– № 2 (50). – С. 30-36.
3. Коротич Г.В. Проблема техники и технического в творчестве Н.А. Бердяева // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія
«Гуманітарні науки». – 2012. – № 2 (54). – С. 26-32.
4. Коротіч Г.В. Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки».
– 2013. – № 2 (58). – С. 85-95.
5. Коротіч Г.В. Особливості аналізу Є. М. Трубецьким соціально-філософських поглядів Платона // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла ТуганБарановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2014. – № 2 (62). – С. 17-27. (у співавторстві з Тищенко А. В., власний внесок 81%)
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 «Актуальні проблеми історії і філософії» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи:
0115U004936).
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Лазаренко Л.М.:
2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Лазаренко Л.М. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках первокорня) / Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // Русский язык в
поликультурном мире. Сборник научных работ. – Киев: Освіта України, 2013. – С. 40-44.
2. Лазаренко Л.М. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) / Л.М.
Лазаренко У.А. Карпенко // Мовні і концептуальні картини світу. - Київ:Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Випуск 47.
Частина 1. – 2014. - С. 599-605
3. Лазаренко Л.М. Репрезентация концептов «отвага»,«смелость» в русской и английской художественной речи А.С.Пушкина и Дж. Г. Байрона /
Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // Наука и мир. Международный научный журнал №11(27), 2015, Том 2, С. 30-34.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Лазаренко Л.Н. Пособие по фонетике английского языка : учебное пособие / сост.: Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. –
108 с.
2. Английский язык : учебное пособие для студентов направления подготовки «Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. Лазаренко.
– Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 221 с.
3. Лазаренко Л.Н. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учеб. пособ. / Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко ;
М-во образования и науки Украины, Приаз. гос. техн. ун-т. - электрон. текстовые дан. - Мариуполь : ПГТУ, 2015. - 115 с.

8)

виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
Керівник наукової теми «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно – модульної системи при навчанні іноземних мов в технічних
ДВНЗ» (2015 - 2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004938).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового
(інноваційного)
структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
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Федосова І.В.:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН:
1. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин //
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
2015. – Вип. 2 (43). – С. 199 – 203. (Indexed in Index Copernicus)
2. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2015.
– Вип. 29. – С. 243-250. (Indexed in Google Scholar)
2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник Приазовського
державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2015. – Вип. 29. – С.
243-250.
2. Федосова И.В. Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации и расчетов поверхностных свойств расплавов /
И.В. Федосова, Т.А. Левицкая // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та
обчислювальна техніка». – Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 119 – 124.
3. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин // Збірник
наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип.
2 (43). – С. 199 – 203.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального закладу: моногр. / І.В. Федосова. – Маріуполь: ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», 2014. – 107 с.
2. Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX - перша половина XXст.): монографія / І.В. Федосова. – Умань:
ФОП Жовтий О.О., 2014. – 397 с.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
Керівник НДР «Структурний аналіз інформаційно – аналітичної системи «Практика школярів в університеті» (2015 - 2016 р., номер державної
реєстрації роботи: 0115U004954).
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10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/інституту/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;
Вчений секретар ДВНЗ «ПДТУ»
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
Захист докторської дисертації, диплом доктора наук ДД№003945 від 22.12.2014 ; Одержання звання професора: наказ МОН від 25.02.2016, №160.

Белопольський М.Г.
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН:
1. Белопольський М. Г. Концептуальні основи економічної програми по виходу України з кризи / В. С. Волошин, М. Г. Белопольський, О. В.
Кленін // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 8–22. – (Серія :
Економічні науки). (Indexed in Index Copernicus)
2. Белопольський М. Г. Інституціонализація аукціонного способу продажу продукції в системі споживчої кооперації / М. Г. Белопольський, Д. І.
Гончаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 27. – С. 101-107. –
(Серія : Економічні науки). (Indexed in Index Copernicus)
3. Белопольский Н. Г. Внутренние резервы спасения Украины / Н. Г. Белопольский // Вісник Приазовського державного технічного університету
: зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 28. – С. 18-24. – (Серія : Економічні науки). (Indexed in Index Copernicus)
4. Белопольський, М. Г. Економічна програма щодо виходу України з кризи / М. Г. Белопольський, В. С. Волошин, О. В. Кленін // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 1. – С. 8–14.
(Indexed in Index Copernicus)
2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Белопольський М. Г. Концептуальні основи економічної програми по виходу України з кризи / В. С. Волошин, М. Г. Белопольський, О. В. Кленін
// Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 8–22. – (Серія :
Економічні науки).
2. Белопольський М. Г. Інституціонализація аукціонного способу продажу продукції в системі споживчої кооперації / М. Г. Белопольський, Д. І.
Гончаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 27. – С. 101-107. –
(Серія : Економічні науки).
3. Белопольский Н. Г. Внутренние резервы спасения Украины / Н. Г. Белопольский // Вісник Приазовського державного технічного університету :
зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 28. – С. 18-24. – (Серія : Економічні науки).
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4. Белопольський, М. Г. Економічна програма щодо виходу України з кризи / М. Г. Белопольський, В. С. Волошин, О. В. Кленін // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 1. – С. 8–14.
5. Аналіз та рішення проблем ефективності використання альтернативних джерел енергії. / М.Г. Белопольський // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь, 2013. – Вип. 1. – Т.3. – С. 13-18.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Белопольський М. Г. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. Г.
Белопольський, К. Г. Ревва, О. В. Балашова ; М-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т. - Маріуполь : ПДТУ, 2013. - 269 с.
2. Проблеми обліку, аналізу та впровадження енергозберігаючих інновацій промислових підприємств : монографія / М. Г. Белопольський [та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Приаз. держ. техн. ун-т. - Маріуполь : ПДТУ, 2013. - 102 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
підготовлено 10 докторів наук, 40 кандидатів наук
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
Керівник НДР «Управляння, облік і аналіз інноваційних розробок на промислових підприємствах» (2015 - 2016 р., номер державної реєстрації
роботи: 0115U004920).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового
(інноваційного)
структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
Завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «ПДТУ» (з 2001 р. по теперішній час)
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
Голова спеціалізованої вченої ради Д12.052.02 , офіційний опонент
Гончар В.В.:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН;
1. Гончар В.В. Сучасні концепції структурних змін на промислових підприємствах / В.В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 319 - 322. / Index Copernicus.
2. Гончар В.В. Особливості обґрунтування напрямків підвищення соціальної відповідальності та ефективної діяльності великих металургійних
підприємств на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства / В.В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип 2, Т. 1. – C. 319- 322. / Index Copernicus.
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3. Гончар В. В. Формування системи управління металургійних підприємств на основі оцінки фінансового стану // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. – C. 269 – 274 / Index
Copernicus.
4. Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в межах реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах / В.В. Гончар
// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. –
Донецк: ДонНУ, 2014. – Т.2. - C.77 – 83. / Index Copernicus.
5. Гончар В.В, Куровська А.А. Формування механізму стратегічного контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності
промислових підприємств. ДВНЗ «ПДТУ» м. Маріуполь, 2015, зб. «Вісник ПДТУ» № 29 C.228-236. / Index Copernicus
6. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства. ДВНЗ «ПДТУ» м. Маріуполь, 2015, зб.
«Вісник ПДТУ» № 30 С.333-341 /Index Copernicus
7. Гончар В.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал.
2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
1. Гончар В.В. Організаційний підхід до управління змінами на різних стадіях життєвого циклу металургійних підприємств / Гончар В.В. // Вісник
Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 26. – С. 154 160.
2. Гончар В.В. Оцінка стратегічного клімату металургійного підприємства при проведенні стратегічних змін / В.В. Гончар // Проблемы и
перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и
ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – C. 107 – 111.
3. Гончар В.В. Організація стратегічного управління в умовах невизначеності і ризику на металургійних підприємствах // Економічний аналіз: зб.
наук. праць. – Тернопіль: Видавничо – поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”,
2013. –Т.14. – №2. – C. 152 – 157. (0,68 д.а.).
4. Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних досліджень / В.В. Гончар //
Ефективна економіка: електр.наук. фах. видання. – 2014. - №1. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684.
5. Гончар . В.В. Комплексное исследование промышленного рынка при формировании маркетинговой стратегии. Международна юбилейна научнопрактическа конференция «Европейски практики национални рефлексии в планирането» г. Свищов (Болгария). Академично издателство «Ценов»
г.Свищов, 2015, Сборник докладов, т.1, с. 29-36
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання: монографія /
В.В. Гончар. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 280 с.
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4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
підготовлено 1 кандидат економічних наук.
8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
Науковий керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924);
виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Вісник ПДТУ)
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Малої академії наук;
керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Маркетинг» (ІІІ місце- 2015 р.); керівництво дослідницької роботи III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —
членів Малої академії наук (ІІІ місце -2013 р., ІІ місце – 2014 р.); робота у складі жури Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності
Економіка підприємства (2011, 2012 рр.);
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/ інституту/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;
з 2014 р. завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2015 рік - кандидатська дисертація), член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет».
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
присудження наукового ступеня доктора економічних наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами) 2014 р.
Гриценко С.І.:
1)
наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science
Core Collection, рекомендованих МОН;
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1. Гриценко С.І. Структурні перетворення в транспортному секторі економіки України. / С.І. Гриценко // Проблеми розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект:зб. наук. праць. - Донецьк, ДонНУ, 2012. – С. 95-105. (Index
Copernicus)
2. Гриценко С.І. Развитие регионального транспортно-логистического кластера Донецкой области. / С.І. Гриценко // Проблемы и перспективы
развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник
научных трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. - С. 105-108.
3.Гриценко С.И. Логистическая концепция управления перевозками в условиях глобализации экономики / С.И. Гриценко // Проблемы и перспективы развития
сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. - сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. - С. 111-115.Гриценко С.И. Использование маркетинговых стратегий по привлечению инвестиций в Донецком
регионе / С.И. Гриценко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –
Донецк: ДонНУ, 2014.– Т. 2 – С. 83-87. (Index Copernicus)
4.Гриценко С.И. Социальная стратегия на предприятии как инструмент реализации концепции социального маркетинга / С.И. Гриценко, А.И. Бабек // Прометей:
регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. –
Дружківка: Юго-Восток, 2015. – Вип. 1 (46). - С. 125 – 129. (Index Copernicus)
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
1. Гриценко С.І. Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів. / С.І. Гриценко // Маркетинг в
Україні. – 2012. - № 2 (71). - С. 34-39.
2. Гриценко С.И. Программы лояльности в системе управления взаимоотношениями с клиентами. / С.И. Гриценко Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Сучасний маркетинг: стан і перспективи розвитку в Україні і її регіонах», т. XIII, вип. 254, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2012. - С.
50-58.
3. Гриценко С.И. Використання концепції соціально-відповідального маркетингу у стратегічному управлінні благодійними програмами. / С.И. Гриценко // Вісник
Хмельницького національного університету. Науковий журнал 2. 2013. Економічні науки Т. 3. С. 83 - 86.
4. Гриценко С.І. Транспортно-логістичні кластери у науково-технічному розвитку Донецької області / С.І. Гриценко // Вісник Тернопільського
національного економічного університету. Науковий журнал. Випуск 5, 2013 - С. 56-64.
5. Гриценко С.І. Розвиток аграрної логістики в контексті угоди про асоціацію з ЄС / С.І. Гриценко // Вісник Тернопільського національного економічного
університету. Науковий журнал. Випуск 4, 2014. - С. 7-16.
6. Гриценко С.І. Транспортно-логістичні кластери – вектор регіонального розвитку // Virtus. – 2016. – № 5. - P. 236-239.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Маркетинговый менеджмент. Учебное пособие / [Белявцев М.И., Воробьев В.Н., Кузнецов В.Г., Гриценко С.И., и др.]; Под общей редакцией
М.И. Белявцева. - Донецк: ДонНУ, 2012. – 553 с.
2. Гриценко С.И. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: Монография: [в 4 т.] / НАН Украины. Ин-т экономики
промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный ин-т; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, Т.4. – 2011.– С.
249-254.
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3. Гриценко С.И. Инновационные приоритеты механизма кластерной трансформации экономики Украины // Монографія. Маркетингові технології
в умовах інноваційного розвитку економіки: Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – С. 59-64.
4. Гриценко С.И. Предисловие. Методология управления запасами материально-технических ресурсов на железнодорожном транспорте. Кадровая
логистика как инструмент формирования кластерных структур. Концепция электронной коммерции в условиях экономической модернизации
интернет-бизнес процессов. Заключение // Маркетинг и логистика в управлении коммерческой деятельностью предприятий: отраслевой и
региональный аспекты: Монография / Под общей редакцией к.э.н., проф. М.И. Белявцева, д.э.н., проф. С.И. Гриценко. – Донецк: ДонНУ, 2012.–
524 с. (С. 7-9, 176-233, 257-274, 296-315, 518-523).
5. Гриценко С.І. Технологія формування та функціонування транспортно-логістичних кластерів. Монографія // Кластери в економіці України:
колективна монографія / за наук. редакцією докт. екон. наук, проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 1085 с.
(С. 914-931).
6. Гриценко С.І. Розвиток аграрної логістики України під впливом угоди про асоціацією з ЄС // Розвиток економіки України під впливом
економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки
України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 455 с. (С. 397-407).
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
підготовлено 3 кандидата економічних наук.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
1. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри маркетингу Донецького національного університету: державний
реєстраційний номер 0107U004401, «Маркетинг та логістика в управлінні комерційною діяльністю підприємств: галузевий та регіональний аспекти»
2007-2013 рр.
2. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри маркетингу Донецького національного університету (м. Вінниця)
державний реєстраційний номер 0114U003526, «Пріоритетні напрями розвитку маркетингу, логістики і систем економічного регулювання в умовах
трансформації конкурентного середовища». з 01.01.2014 р. по вересень 2015 р.
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та
Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у
складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей
«Маркетинг,управління персоналом і економіка праці» м. Полтава, Україна 2012 – 2013 н. р. - Диплом другого ступеня Галкіна В.Г.
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2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних,
гуманітарних наук у 2013 – 2014 н. р. «Маркетинг», м. Полтава - Диплом першого ступеня Галкіна В.Г.
3. Керівництво студентом, який зайняв призове місце: Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів за напрямком «Маркетинг», 2014 – 2015
н. р. м. Харків - Диплом другого ступеня Терещенко С.В.
4. Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації з науки
маркетинг на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» в 2014-2016 рр.
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
1. Член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4 до вересня 2015 р.
2. Виступив в 2013 р. офіційним опонентом з дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н «Формування та реалізація логістизації
машинобудівних підприємств» Хмельницький національний університет Шкодіної О.С.
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
Присуджено науковий ступень доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» диплом ДД 009484 від 31.05.2011 р., присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу – атестат 12ПР № 007806 від 17.05.2012 р.
Калінін О.В.
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН;
1. Калінін О. В. Шляхи управління фінансовим капіталом об’єднань підприємств та їх удосконалення / О. В. Калінін // Теоретичні і практичні
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 58-61. (Index
Copernicus)
2. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку / О.В. Калінін // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 197 –
203. (Index Copernicus)
3. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств / О.В. Калінін //
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ,
2014.– Т.2– С. 135 – 139.
4. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Вісник
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»,– 2014. – Вип. 28. – С. 227 - 233 (Index Copernicus)
5. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 1. – С. 297 – 304. (Index Copernicus)
6. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал.
2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Калінін О. В. Шляхи раціоналізації структури капіталу компанії у межах її стратегічного розвитку / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Проблемы и
перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и
ГУАМ: Сборник научных трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. – C. 99-102.
Калінін О. В. Шляхи оптимізації фінансування інноваційних проектів на промислових підприємствах України / О. В. Калінін // Вісник
Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. Спецвипуск. - 2012. – Т. 1. – С. 344-348.
Калінін О. В. Аналіз методів залучення капіталу промисловими компаніями / О.В. Калінін // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. –
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10, Ч.
4. – С. 131-134.
Kalinin O. V. Benefits of an IPO for the company’s capital structure / O. V. Kalinin // Problems and prospectives of development of the cooperation
between south-eastern European countries within the framework of black sea economic cooperation: collection of scientific works of Tenth international
jubilee scientific and practical conference. – Svishtov, 2012. - V. 1. - P. 189-197.
Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні / О.В. Калінін // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между
странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч тр. – Ростов-на-Дону-Донецк:
ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 181 – 185.
Калинин А.В.. Исследование транснационализации экономической деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации /
А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: International jubilee scientific – practical conference, D.A. Tsenov Academy of
Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 – 25 April 2015. – Collection of Scientific Works – Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. – P.
96 – 103.

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на
навчальний рік;
Курс «Маркетинговий менеджмент» англійською мовою для студентів – магістрів 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес – адміністрування. (54 г.)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
1. Виконання функцій відповідального виконавця наукових тем кафедри маркетингу та бізнес – адміністрування ДВНЗ «ПДТУ» «Дослідження
розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнесструктур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).
2. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ»: «Стратегічний розвиток
підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297).
10 )організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової
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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;
У 2013 р. – виконування функцій заступника декану Інженерно – педагогічного факультету ДВНЗ «ПДТУ»
Толпежнікова Т.Г. :
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН;
1. Толпежнікова Т.Г. Відмінності маркетингу зовнішньоекономічної діяльності та шляхи його вдосконалення / Т.Г. Толпежнікова // Вісник
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський
державний технічний університет, 2015. – Вип. 30. – С. 68-72.
2. Толпежнікова Т.Г. Концепція організації та оцінки кредитної діяльності банків України в умовах глобалізації / Т.Г. Толпежнікова, Ю.Ю.
Марченко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ
Приазовський державний технічний університет, 2014. – Вип. 28. – С. 248-253.
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
1. Толпежнікова Т.Г. Організаційний механізм контролю маркетингової діяльності промислових підприємств / М.Г.Белопольський,
Т.Г.Толпежнікова // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2014. – №1. Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2657/
2. Толпежнікова Т.Г. Система екологічного маркетингу промислових підприємств / М.Г. Білопольський, Т.Г. Толпежнікова // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний
університет, 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 24-28.
3. Толпежнікова Т.Г. Особливості ціноутворення продукції промислового підприємства / Р.О.Толпежніков, Т.Г.Толпежнікова // Актуальні
проблеми економіки регіону: Науковий збірник. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім.. В.Стефаника, 2013.
– Вип. 9. – Т. 2. – С. 99-103.
4. Толпежнікова Т.Г. Екологічна складова маркетингу сучасних промислових підприємств / Т.Г. Толпежнікова // Збірник тез доповідей
міжнародної науково – технічної конференції «Університетська наука – 2014». – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет,
2014. -Т. 4. – С. 25-26.
5. Толпежнікова Т.Г. Формування ціни на промисловому ринку / Т.Г. Толпежнікова // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної
конференції «Університетська наука – 2013». – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2013. -Т. 3. – С. 75-77.
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на
навчальний рік;
Курс «Реклама та стимулювання збуту» англійською мовою для студентів – бакаларів 075 «Маркетинг» (54 г.)
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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;
Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2015 р., номер
державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2016 р.,
номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943).
Шлапак Н.С.:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection, рекомендованих МОН;
1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkutan // Актуальні проблеми
економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_5_30
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
1. Шлапак Н.С. Нелинейная динамика в задачах маркетинга / Н.С. Шлапак // Збірник наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». –
2012. – №23. – с. 55-65
2. Шлапак Н.С. Modern intelligent methods in managing the organization / Н.С. Шлапак // VIII Международная научно-практическая конференция
«Становление современной науки -2012», т.2. Прага: Publishing House «Education and Sciеnce», 2012.
3. Шлапак Н.С. Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства / Н.С. Шлапак // Збірник
наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». №25, – 2013. –с.54-60.
4. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська науково-практична
конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти». Видавництво
Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.Частина ІІ, с.328-330
5. Шлапак Н.С.Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту. / Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно-практическая
конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations», Словения. Kosice, Slovak Republic.
International scientific and practical conference. 13-16 september, сборник докладов p. 147-148
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Шлапак Н.С.. Менеджмент Навчальний посібник / Н.С. Шлапак, Т.В.Серкутан. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. - 242 с. (гриф МОНУ 14/10-Г-1165)
2. Шлапак Н.С. Основи менеджменту. Підручник / Н.С. Шлапак, Т.В.Серкутан – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. - 347 с. (гриф МОН України
№1/11-10125).
8) виконання функцій 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;
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Виконання функцій відповідального виконавця наукових тем кафедри маркетингу та бізнес – адміністрування ДВНЗ «ПДТУ» «Дослідження
розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнесструктур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/ інституту/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;
1997 – 2014 р. завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДВНЗ «ПДТУ».
Любчук О.К.:
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
1. Любчук О.К. Концепція управління підготовкою студентів-управлінців як соціальних інноваторів / О.К. Любчук // Проблеми сучасного
державного управління: збірник. наукових праць ДонДУУ. - Донецьк, 2010. – Т.ХІ, вип.152. - С. 263-273.
2. Любчук О.К. Управління формуванням професійної свідомості студентів в процесі навчання у вищій школі управління / О.К. Любчук //
Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.
Красноармійськ, 10 березня 2011р.). – Красноармійськ: КП ДонНТУ, 2011. – С. 48-51.
3. Любчук О.К. Проблема підготовки студентів управлінських спеціальностей до підприємницької діяльності / О.К. Любчук // Державні механізми
управління природокористуванням: збірник наукових праць ДонДУУ. - Донецьк, 2011. - Т XII. - Вип. 208. - С. 181-190.
4. Любчук О.К. Проблема становлення навчально-професійної мотивації майбутніх управлінців як психологічного чинника підви-щення якості
фахової підготовки для постіндустріального виробництва / О.К. Любчук // Проблеми загальної та педа-гогічної психології: збірник наукових
праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Гнозіс, 2012. - Т. XIV. - Вип. 226, Ч. 6. - С. 258-264.
5. Lyubchuk O. Development of entrepreneurial potential of students in the professional training at universities of economic profile / Lyubchuk O., Lunov V. //
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ = Fundamental and applied researches in practice of leading
scientific schools. – Онтарио: Accent Graphics Communications & Publishing, 2014. – P.3-10. – (Серия: Психология. Педагогика. Медицина.
Социология. Философия; вып. 2).
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
1. Любчук О.К. Нові можливості вивчення та розвитку професійної «Я-концепції» студентів університету управління / О.К. Любчук // Актуальные
полити-ко-правовые и социально-психологические исследова-ния в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы:
[Межд. коллект. монография]. В 2 т., Т.1 / [Коллектив авторов]; под ред. акад. В.И. Веретенникова, акад. Т.П. Висковатой, акад. В.А. Товстика;
отв. ред.-сост. В.Е. Лунев. – Макеевка: МЭГИ- Institution Is Certified by International Education Society, London, Great Britain; Донецк: Донбасс, 2013.
– С. 247-263.
2. Любчук О.К. Теоретико-методологічні засади державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах: [моногр.] / О.К.Любчук Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2010. – 395с.
63

3. Психологія управління: навч. посібник / Д.І. Дзвінчук, Н.Г.Діденко, О.К. Любчук, В.І.Малімон // За заг. ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – К.: ТОВ «СІК
ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 293 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник . (Лист 1/114343 від 26.02.2013 р.).
4. Творчий розвиток суб’єктів управління: теоретичні засади та практика: [колект. моногр.] / [О.С.Поважний, С.Ф.Поважний, О.К.Любчук та ін.]. –
Донецьк: СПД Купріянов, 2010. – 348 с.
5. Любчук О.К. Вікова психологія: навчально-методичний посібник / О.К. Любчук // Донецьк : ВІК, 2013. – 165 с.
6. Любчук О.К. Концептуальні засади розвитку підприємницького потенціалу студентів управлінських спеціальностей як особистісного фактору
становлення соціального інноваторства в Україні / О.К. Любчук // Фундаментальные прикладные психологические исследования в практике
ведущих школ: реалии и перспективы: международная коллект. монография / [коллектив авторов]; под. ред. акад. Л.Ф. Бурлачука, акад. Т.П.
Висковатой, проф. В.М. Синельникова., отв. сост. В.Е. Лунев. – Макеевка : МЭГИ- Institution Is Certified by International Education Society, London,
Great Britain; Донецк: Світ Книги, 2012. – С. 333-351.
8) виконання функцій 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;

The Member of Editorial Board of International Scientific Periodical Journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN
PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS», ISSN 2313-7525, CERTIFICATE № 2014-03
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/ інституту/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;
з 2015 р. завідувач кафедри туризму ДВНЗ «ПДТУ»
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2016 рік - докторська дисертація)
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
Донецький державний університет управління, захист докторської дисертації 19 грудня 2011 року,диплом ДД № 000760 від 29.03.2012 р.
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3. Якісний склад випускової кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування підготовки доктора філософії
зі спеціальності 075 Маркетинг
№
з/п

1

Найменува
ння посади
Найменування
(для
закладу, який
Науковий ступінь, шифр і
сумісників закінчив викладач
найменування наукової
Прізвище, ім’я, по
– місце
(рік закінчення,
спеціальності, тема дисертації,
батькові
основної
спеціальність,
вчене звання, за якою
викладача
роботи, кваліфікація згідно
кафедрою (спеціальністю)
найменува з документом про
присвоєно
ння
вищу освіту)
посади)

2

3

4

5

Найменування всіх навчальних
дисциплін, які закріплені за
викладачем, та кількість лекційних
годин з кожної навчальної
дисципліни

Інформація про наукову
діяльність (основні
публікації за напрямом,
науково-дослідна робота,
участь у конференціях і
семінарах, робота з
аспірантами та
докторантами,
керівництво науковою
роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
Гончар Вікторія Зав.
Василівна
кафедрою
маркетинг
у та бізнес
– адміністрування

Санкт
– Доктор економічних наук,
Петербурзький
08.00.04 – «Економіка та
державний
управління
підприємствами
університет
(за
видами
економічної
економіки
та діяльності)»,
фінансів,
доцент кафедри економіки
1997
р., підприємств.
«Менеджмент»,
Тема дисертації: «Формування і
економіст
розвиток системи управління
стратегічними
змінами
підприємств
чорної
металургії»,
Дисертація на здобуття вченого
звання кандидата економічних
наук захищена зі спеціальності
08.06.01
«Економіка,
організація
і
управління
підприємствами».
Тема дисертації: «Управління
маркетинговою
діяльністю
підприємств чорної металургії»
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PhD Спеціальність
075 Маркетинг
Сучасні та класичні теорії
маркетингу
(36 г.)
Стратегічне управління змінами на
підприємстві (36 г.)
Спеціальність 8.03050701,
7.03050701,
8.18010016
Стратегічний маркетинг (36 г.)
Спеціальність
8.03050401
7.03050401
Стратегічне управління
підприємством
(36 г.),
Напрям підготовки
6.030507
6.03001
6.030504,
6.030508

ДВНЗ «ПДТУ»,
захист докторської
дисертації 2014 р
«Формування і
розвиток системи
управління
стратегічними
змінами
підприємств чорної
металургії»
Наведено в додатку В

2

Гриценко Сергій Професор
Іванович
кафедри
маркетинг
у
та
бізнесадміністру
вання

Донецький
державний
університет
1977 рік,
«Економіка та
планування
матеріальнотехнічного
постачання»,
кваліфікація
економіста

Доктор економічних наук,
08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка,
професор кафедри
маркетингу, «Стратегія
розвитку транспортнологістичних кластерів в
Україні»

Маркетинг (34г.)
PhD Спеціальність
075 Маркетинг
Упрвління ланцюгом постачань (36 г.)
Сучасні комунікаційні технології в
бізнесі (36 г.)
Соціально – відповідальний маркетинг
(36 г.)
Спеціальність
8.03050701
7.03050701
Маркетингова політика розподілення
(36 г.)

Наведено в додатку В

Напрям підготовки
6.030507
Маркетингова товарна політика (36 г.)

3

Шлапак
Наталя
Степанівна

Доцент
кафедри
маркетинг
у та бізнес
адміністру
вання

Харківський
інженерноекономічний
інститут, 1971 р.,
«Економіка та
організація
машинобудівної
промисловості»,
інженерекономіст

Кандидат економічних наук,
08.00.06 «Економіка,
організація, управління,
планування народного
господарства
(промисловість)», професор
ПДТУ. Тема: «Дослідження
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контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності
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перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной
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Тернопільського національного економічного університету “Економічна
думка”, 2013. –Т.14. – №2. – C. 152 – 157.
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Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 174-175
5.
Ржавський С.О. Дослідження середовища підприємства в умовах
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3. Гриценко С.И. Логистическая концепция управления перевозками в условиях
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- С. 3-4.
2.
Гриценко
С.І.Стратегия
развития
логистических
услуг
железнодорожного транспорта Украины / А.Н. Бильдий, С.І.Гриценко //
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених.
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ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.6-7.
3.
Гриценко С.І.Анализ маркетинговой товарной политики на
предприятии в условиях глобализации / Н.Е.Столярова, // Проблеми
розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній
економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених. ДонНУ,
м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.58-59.

Науководослідна
робота

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри
маркетингу
Донецького
національного
університету:
державний
реєстраційний номер 0107U004401, «Маркетинг та логістика в управлінні
комерційною діяльністю підприємств: галузевий та регіональний аспекти»
2007-2013 рр.
Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри
маркетингу Донецького національного університету (м. Вінниця)
державний реєстраційний номер 0114U003526, «Пріоритетні напрями
розвитку маркетингу, логістики і систем економічного регулювання в
умовах трансформації конкурентного середовища». з 01.01.2014 р. по
вересень 2015 р.
Співавтор НДР «Формування маркетингової концепції бізнес-структур»
(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).

Робота з
аспірантами
та
докторантами

Підготовлено 3 кандидата наук;

Керівництво
науковою
роботою
студентів

1. Редька Ю.А. Развитие электронных торговых площадок в Украине /
Ю.А.Редька, С.І.Гриценко // Проблеми розвитку соціально-економічних
систем в національній та глобальній економіці: Всеукр. наук. конф.
студентів та молодих вчених. ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015.
- С. 3-4.
2. Бильдий
А.Н.
Стратегия
развития
логистических
услуг
железнодорожного транспорта Украины / А.Н. Бильдий, С.И.Гриценко //
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених.
ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.6-7.
3. Столярова Н.Э., Анализ маркетинговой товарной политики на
предприятии в условиях глобализации / Н.Е.Столярова, С.И.Гриценко //
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці: Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених.
ДонНУ, м. Вінниця. – Вінниця: ДонНУ, 2015. - С.58-59.
4. Вакуленко А.А. Приёмы психологического ценообразования. / А.А.
Вакуленко, С.И.Гриценко // Тези доповідей учасників Х регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки».
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 185-186
5. Бабек А.И. Влияние стоимости бренда на цену товара / А.И.Бабек,
С.И.Гриценко // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської
науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ
«ПДТУ», 2016. – С. 184-185
6. Бабек А.И.. Социальная стратегия на предприятии как инструмент
реализации концепции социального маркетинга / А.И.Бабек, С.И.Гриценко
// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький
державний університет управління МОН України; Інститут економіки
промисловості НАН України. – Дружківка: Юго-Восток, 2015. – Вип. 1 (46).
- С. 125 – 129.
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Робота з
аспірантами
та
докторантами
Керівництво
науковою
роботою

1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний
ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkutan // Актуальні проблеми
економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_5_30
2. Шлапак Н.С. Нелинейная динамика в задачах маркетинга / Н.С. Шлапак
// Збірник наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». – 2012.
– №23. – с. 55-65
3. Шлапак Н.С. Modern intelligent methods in managing the organization /
Н.С. Шлапак // VIII Международная научно-практическая конференция
«Становление современной науки -2012», т.2. Прага: Publishing House
«Education and Sciеnce», 2012.
4. Шлапак Н.С. Управління організаційними змінами як чинник
конкурентоспроможності сучасного підприємства / Н.С. Шлапак // Збірник
наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». №25, – 2013. –
с.54-60.
5. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники
діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська науково-практична
конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні,
управлінські, економічні та правові аспекти». Видавництво Київського
національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.Частина
ІІ, с.328-330
6. Шлапак Н.С.Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту. /
Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно-практическая
конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches
and practical recommendations», Словения. Kosice, Slovak Republic.
International scientific and practical conference. 13-16 september, сборник
докладов p. 147-148
1.
Шлапак Н.С. Дослідження особливостей маркетингових цілей
туристичних організацій. / Н.С. Шлапак // ІІ міжнародна науковопрактична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми,
інновації». Видавництво Київського національного університету культури і
мистецтв, м. Київ, Україна. с.65-66
2.
Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники
діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська науково-практична
конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні,
управлінські, економічні та правові аспекти». Видавництво Київського
національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.Частина
ІІ, с.328-330
3.
Шлапак Н.С. Особливості застосування комплексу маркетингу у
промисловому середовищі./ Н.С.Шлапак,Т.В. Серкутан // Сборник
«Университетская наука-2015» Т.3, с.31-33
4.
Шлапак Н.С. Маркетинговий підхід до поведінки споживачів
програмних продуктів / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // Сборник
«Университетская наука-2015» Т.3, с.33-35
5.
Шлапак Н.С.Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту. /
Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно-практическая
конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches
and practical recommendations», Словения. Kosice, Slovak Republic.
International scientific and practical conference. 13-16 september, сборник
докладов p. 147-148
Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького
регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921);
«Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр.,
номер державної реєстрації 0115U004924).
За останні п’ять років здійснено керівництво 4 аспірантами
1. Аршакян А.А.Развитие банковского маркетинга в современных условиях
/ А.А. Аршакян, Н.С. Шлапак // Тези доповідей учасників VIII регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки»,
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студентів

4. Калінін
Основні
Олександр
публікації за
Володимиронапрямом
вич

Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. – С. 82-83.
2. Алёшина А.С. Управление ассортиментом и качеством продукции на
предприятии / Алёшина А.С. // Тези доповідей учасників VIII регіональної
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки»,
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. с. 83-84.
3. Алексеенко А.А. Проблема внедрения нового товара на рынок / А.А.
Алексеенко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської
науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ
«ПДТУ», 2015. – С. 278-281
4. Усенко В.П. Исследование ассортиментной политики компании / // Тези
доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної
конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.
269
1. Калінін О. В. Аналіз методів залучення капіталу промисловими
компаніями / О.В. Калінін // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. –
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного
економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10, Ч. 4. – С.
131-134.
2. Калінін О. В. Шляхи оптимізації фінансування інноваційних проектів
на промислових підприємствах України / О. В. Калінін // Вісник
Донецького національного університету. Серія В: економіка і право.
Спецвипуск. - 2012. – Т. 1. – С. 344-348.
3. Калінін О. В. Шляхи управління фінансовим капіталом об’єднань
підприємств та їх удосконалення / О. В. Калінін // Теоретичні і практичні
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. –
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 58-61.
4. Калінін О. В. Шляхи раціоналізації структури капіталу компанії у
межах її стратегічного розвитку / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Проблемы и
перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной
Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ:
Сборник научных трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.
Донецке, 2012. – C. 99-102.
5. Kalinin O. V. Benefits of an IPO for the company’s capital structure /
O. V. Kalinin // Problems and prospectives of development of the cooperation
between south-eastern European countries within the framework of black sea
economic cooperation: collection of scientific works of Tenth international
jubilee scientific and practical conference. – Svishtov, 2012. - V. 1. - P. 189-197.
6. Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в
Україні / О.В. Калінін // Проблемы и перспективы развития сотрудничества
между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского
экономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч тр. – Ростов-на-ДонуДонецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 181 – 185.
7. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в
межах реалізації його інноваційного розвитку / О.В. Калінін // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник
наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 197
– 203.
8. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор
зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств / О.В. Калінін
// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк:
ДонНУ, 2014.– Т.2– С. 135 – 139.
9. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг
туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Вісник
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні
науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»,– 2014. – Вип. 28. – С. 227 - 233 (Index Copernicus)
10. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the
economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ
«ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 1. – С. 297 – 304. (Index Copernicus)
11. Калинин А.В.. Исследование транснационализации экономической
деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации
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/ А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning:
International jubilee scientific – practical conference, D.A. Tsenov Academy of
Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 – 25 April 2015. – Collection of Scientific
Works – Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. – P. 96
– 103.
12. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В.
Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал.
2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
1. Калінін О. В. Особливості фінансування діяльності промислових
корпорацій на сучасному етапі / В. В. Гончар, О. В. Калінін //
Университетская наука – 2012: Международная научно – техническая
конференция, г. Мариуполь, 24-27 апреля 2012 г. – Мариуполь: ПГТУ,
2012. – Т. ІІІ. – С. 117.
2. Калінін О. В. Особливості раціоналізації структури капіталу промислових
підприємств на сучасному етапі / О. В. Калінін // Розвиток механізмів
функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах
євроінтеграційних процесів: ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція, м. Сімферополь – м. Євпаторія, 18-20 жовтня 2012 р., –
Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2012. – С. 117-120.
3. Калінін О. В. Особливості фінансування діяльності промислових
корпорацій на сучасному / О. В. Калінін // Университетская наука – 2013:
Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 14 – 17 мая 2013 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2013. – Т. II. – С. 117.
4. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових
підприємств / О. В. Калінін // Университетская наука – 2014:
Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 20 – 21 мая 2014 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2014. – Т. IV. – С. 7.
5. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних
корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // Университетская наука –
2015: Международная научно – техн. конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 19 – 20 мая 2015 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2015. – Т. 3. – С. 37.
6. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на
конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін // Университетская наука –
2015: Международная научно – техн. Конф., Приазовский государственный
технический университет, г. Мариуполь, 19 – 20 мая 2015 г. – Мариуполь:
ПГТУ, 2015. – Т. 3. – С. 81 – 82.
Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах
економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); «Дослідження
розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнесструктур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924).
1. Сокол П.М.Удосконалення конкурентоспроможності
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8. ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» налічує 16
навчальних корпусів, 2 гуртожитки, їдальню, навчальні лабораторії, навчальноспортивний корпус, профілакторій та спортивно – оздоровчий табір.
1.
корпус № 1 – загальна площа 16940,2 кв.м., збудований у 1900 році,
реконструйований у 1951 році. З 1951 по 1997 роки проводився капітальний
ремонт системи опалювання, дахів, стелі на третьому поверсі, паркетної підлоги.
За останні роки проведено капітальний ремонт аудиторного фонду, виконано
значний об’єм робот щодо укріплення архітектурних елементів фасаду та даху
будівлі, замінено вікна на фасадній частині споруди.
2.
корпус № 2 – загальна площа 4561,8 кв.м., збудований у 1955 році. У
1960 році проведена реконструкція і створений видавничий відділ, який з часом
перетворився в поліграфічний центр університету. За останні роки проведено
ремонт аудиторій, установлено сучасний електричний нагрівач щодо
забезпечення гарячою водою На цей час аудиторний фонд у корпусі № 2 в
належному стані.
3.
корпус № 3 – загальна площа 7602,6 кв.м., збудований у 1969 році. В
1995 році проведений капітальний ремонт п’ятого поверху. З 2007 року –
проведена заміна м’якого покриття даху проведено ремонт аудиторій, проведено
заміну вікон на 5-му поверху будівлі, проведено реконструкцію даху та
реконструйовано перехід між навчальними корпусами №2 та №3.
4.
корпус № 4 – загальна площа 1858,9 кв.м., збудований у 60 – 70х
роках. За останні роки проводився капітальний ремонт даху, ремонт аудиторій та
коридорів, проведено ремонт фасаду будівлі.
5.
корпус № 5 – загальна площа 12523,5 кв.м., введений в експлуатацію у
1982 році. У 2006 році проведена заміна системи опалювання, виконаний
поточний ремонт в аудиторіях. За останні роки проведено ремонт аудиторій,
замінено віконні блоки, установлено сучасний електричний бойлер з метою
забезпечення корпусу гарячою водою.
6.
корпус № 6 – загальна площа 1140,8 кв.м., введений в експлуатацію у
1963 році. На цей час проводиться капітальний ремонт у підвальному приміщенні.
В корпусі знаходиться медпункт, загальна площа якого складає 209 кв.м.
7.
корпус № 7 – загальна площа 1586,8 кв.м., введений в експлуатацію у
1957 році, як їдальня. У 1984 році виконана реконструкція будівлі під інтерклуб, а
у 1995 році – під навчальний корпус кафедри музикознавства, у 1998 році – під
концертний зал. У 1997 році замінена система опалювання, з 2005року проведена
реконструкція і організовано просвітний центр, за останній час виконано ремонт
опалюваної системи з заміною радіаторів.
8.
корпус № 8 – загальна площа 2376,3 кв.м., збудований у 1939 році
(колишня школа).
9.
корпус № 9 – загальна площа 3910,9 кв.м., збудований у 1963 році. У
1998 році виконана реконструкція із гуртожитку під навчальний корпус:
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розміщена кафедра музикознавства на третьому поверсі та санаторійпрофілакторій на другому поверсі. З 2008 року в цьому корпусі розташовано
інститут економіки та менеджменту.
10. корпус № 12 – загальна площа 1913,10 кв.м., збудований у 1952 році,
введений до складу ПДТУ з 15 січня 2004 року.
11. корпус № 11 – загальна площа 6283,9 кв. м, збудований у 1952 році,
введений до складу ПДТУ з 15 січня 2004 року. У 2003 році проводився
капітальний ремонт даху. Проведений капітальний ремонт приміщень другого
поверху правого крила будівлі, у 2007 році проведено капітальний ремонт
аудиторного фонду, у 2010 році – замінено систему опалювання.
12. корпус № 13 (навчально-спортивний корпус) – загальна площа
4941,60 кв.м., введений в експлуатацію у 1979 році.
13. корпус № 14 – загальна площа 472,30 кв.м., збудований у 1963 році.
Проведений капітальний ремонт коридорів, поточний ремонт аудиторій,
проводився капітальний ремонт даху.
14. корпус № 15 – загальна площа 285,60 кв.м., збудований у 1970 році.
Проведений капітальний ремонт системи каналізації, даху, фасаду будівлі,
поточний ремонт аудиторій.
15. корпус № 16 – загальна площа 325,40 к.м., збудований у 1954 році.
Проводився капітальний ремонт даху, поточний ремонт аудиторій та коридорів,
ремонт системи опалювання .
16. корпус № 17 – загальна площа 580,80 кв.м., збудований у 1960 році.
Проведений заміну м’якого даху, капітальний ремонт фасаду будівлі, поточний
ремонт аудиторій.
Студентська їдальня – загальна площа 3513,9 кв.м., на 652 місць, введена в
експлуатацію у 1980 році. Проведений капітальний ремонт системи
водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, ремонт
обідньої зали.
Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році.
Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи
водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, капітальний
ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний ремонт приміщень
другого, третього та четвертого поверхів, капітальний ремонт санвузлів, оновлена
пожежна сигналізація, ремонт ліфтів.
Спортивно-оздоровчий табір – загальна площа 1997,2 кв.м., проведений
ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання
їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, реконструкція санвузлу
східної частини табору, влаштування душу гарячої води.
Таким чином, для організації підготовки здобувачів ступеню доктора
філософії зі спеціальності 075 Маркетинг загальний стан навчальних корпусів та
гуртожитків університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує
належні умови для навчального процесу.
В університеті та зокрема на кафедрі маркетинг та бізнес-адміністрування є
достатня кількість технічно-обладнаних приміщень, предметних аудиторій та
спеціалізованих лабораторій.
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Матеріально-технічна база навчальних лабораторій, аудиторій та
майстерень відповідає навчальній програмі, планується її поновлення новим
обладнанням та приладами.
Загальний парк комп’ютерів налічує 975 одиниць, з яких 391 одиницю
складають комп’ютери нового покоління.
Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених
серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для організації загальної
комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 13 серверів. Застосовані
оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням. 935 комп’ютера
підключено до загальної комп’ютерної мережі, створеної на оптичному волокні з
виходом у мережу.
Рівень комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби
навчального процесу та адміністративно-господарського управління.
В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби
підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників
наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції. Тираж
виробленої поліграфічної продукції складає 500000 друкованих аркушів
(протягом року).
Університет має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів,
залів для видачі літератури, читальних залів. Загальний фонд бібліотеки
становить 513301 примірників, в тому числі навчальної літератури – 213443
примірників, наукової літератури – 265358 примірників, загальна кількість
електронних підручників: книг – 8597.
На одного фактичного студента очної форми навчання припадає 86
примірників навчальної літератури, а на одного викладача та наукового
співробітника припадає 610 примірника наукової літератури.
Бібліотека має 4 читальних залів на 300 посадкових місць. Загальна площа
бібліотечних приміщень 2021 м2, у т. ч. під книгосховищами – 923,8 м2, під
читальними залами – 1097,2 м2.
Середня площа на одного науково-педагогічного та навчально-допоміжного
працівника складає 4,3 кв. м.
Середня навчальна площа на одного студента складає 10,5кв. м. Тривалість
роботи одного студента з використанням персональних комп’ютерів у середньому
за період навчання складає 2 години за день.
Студенти університету мають можливість оздоровитися та пройти курс
профілактичного лікування без відриву від занять. Цієї мети служить санаторійпрофілакторій університету. Університет має студентський оздоровчо-спортивний
табір «Олімп», у якому відпочивають більше 1000 студентів, викладачів та
співробітників.
Таким чином проведені розрахунки по всім показникам показують, що
кількісні показники матеріально-технічного забезпечення ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» і кафедри маркетингу та бізнес адміністрування відповідають ліцензійним умовам надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти підготовки здобувачів ступеню доктора філософії зі
спеціальності 075 Маркетинг.
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

№
з/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Адреса
приміщення
вул. Апатова,
115
вул. Апатова,
115а
вул. Апатова,
115б
вул. Грецька, 29

Власник
майна

ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»
вул.
ДВНЗ
Університетська, «ПДТУ»
7
вул. Казанцева, ДВНЗ
16а
«ПДТУ»
вул. Апатова,
ДВНЗ
115в
«ПДТУ»
вул.
ДВНЗ
Таганрозька, 17 «ПДТУ»
вул. .Казанцева, ДВНЗ
3а
«ПДТУ»

Площа
(кв. м.)
16940,2
4561,8
7602,6
1858,9
12523,5

1140,8
1586,8
2376,3
3910,9

Документ на
право
власності
(свідоцтво)
САА №
488086
САА №
488086
САА №
488086
САА №
488088
САА №
488087
САА №
488089
САА №
488086
свідоцтво №
311
свідоцтво №
493

Договір оренди

Документ
про
відповідність
санітарним
нормам

Документ про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Документ про
відповідність
нормам з
охорони праці

Термін дії
договору
оренди

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+
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№
з/п

Адреса
приміщення

Власник
майна

Площа
(кв. м.)

Документ на
право
власності
(свідоцтво)

10 вул. Апатова,
140
11 пр. Металургів,
54
12 вул. Апатова,
132

ДВНЗ
5657,5
«ПДТУ»
ДВНЗ
6283,9
«ПДТУ»
ДВНЗ
4941,60
«ПДТУ»

свідоцтво №
481
ЯЯЯ №
339586
свідоцтво №
33

13 вул. Апатова,
115г
14 вул. Апатова,
115д
15 вул. Апатова,
115е
16 вул. Апатова,
115ж

ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»
ДВНЗ
«ПДТУ»

САА №
488086
САА №
488086
САА №
488086
САА №
488086

472,30
285,60
325,40
580,80

Договір оренди

Документ
про
відповідність
санітарним
нормам

Документ про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Документ про
відповідність
нормам з
охорони праці

Термін дії
договору
оренди

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Ректор

В.С. Волошин

82

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
№
з/п

1.
1.1

1.2
1.3
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назви приміщень за функціональним
призначенням

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
Приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
Комп’ютерні лабораторії
Спортивні зали
Приміщення для науково –
педагогічних (педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі, читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інше

Ректор

Загальні

Площа приміщень (кв. м)
У тому числі
Власні

Орендовані

Здано в
оренду

86385,9

86385,9

-

-

71048,1

71048,1

-

-

8653,4
4941,6
7887,6

8653,4
4941,6
7887,6

-

-

2465,9
2045,0
652,3
10111,4
3378,2
2644,3
209,0
-

2465,9
2045,0
652,3
10111,4
3378,2
2644,3
209,0
-

-

-

В.С. Волошин
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3. ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ

№
з/п
1
1

Найменування лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
їх площа
2
Лінгафонний кабінет
кафедри «Іноземна мова»
ауд. 394 (30 м2)

Найменування дисциплін

3
Академічна англійська мова

2

Лекційна аудиторія
ауд. 5.220 (120 м2)

Філософія науково-дослідної
діяльності

3

Спеціалізована лекційна
аудиторія кафедри
«Економічна теорія та
інтелектуальна власність»
ауд. 5.310 (90 м2)
Спеціалізована лекційна
аудиторія Економічного
факультету
ауд. 9.104 (71,7м2)
Комп’ютерний клас
інституту економіки і
менеджменту
ауд. 9.106 (72,4 м2)
Спеціалізована
аудиторія кафедри
маркетингу та бізнесадміністрування ауд а.
6.05. (34,6м2)

Сучасна економічна теорія

Комп’ютерний клас
інституту економіки і
менеджменту
ауд. 9.106 (72,4 м2)
Лекційна аудиторія
ауд. 5.229 (120 м2)

4

5

6

7

8

9

10

Перелік обладнання,
устаткування,
кількість
4
ТЗН, ноутбук,
акустична система,
мультимедійний
проектор
ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор
ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор

Сучасні технології
освітнього процесу

ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор

Сучасні інформаційні
технології в практиці
наукових досліджень

Р4, 20 шт.

Маркетинговий аудит та
контролінг

ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор

Конкуренція та
позиціонування
підприємства

Р4, 20 шт.

Методи наукових досліджень
Теорія і практика ризикменеджменту
Спеціалізована аудиторія
Управління ланцюгом
кафедри маркетингу та
постачань
бізнес-адміністрування ауд.
HR менеджмент
6.15 (29,0м2)
Спеціалізована аудиторія
Сучасні та класичні теорії
кафедри маркетингу та
маркетингу
бізнес-адміністрування ауд.
Соціально-відповідальний
6.11 (48,6 м2)
маркетинг
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ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор
ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор
ТЗН, ноутбук,
мультимедійний
проектор

1
11

12

2
Спеціалізована
аудиторія кафедри
маркетингу та бізнесадміністрування ауд а.
6.16. (34,6м2)

3
Стратегічне управління
змінами на підприємстві

Комп’ютерний клас
Економічного факультету
ауд. 502 (75 м2)

Рекламні та медіа технології
Сучасні комунікаційні
технології в бізнесі

4
Мультимедійний
проектор
NEC VT49 LCD

Ректор

Р4, 14 шт.

В.С. Волошин
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4. ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 МАРКЕТИНГ
№
п/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії її
площа

Найменування
дисципліни за
навчальним
планом

Модель і
марка
персональних
комп’ютерів,
їх кількість

Назви пакетів
прикладних
програм (в
тому числі
ліцензованих)

1
1

2
Комп’ютерний
клас
Економічного
факультету
ауд. 502 (75 м2)

3
Рекламні та медіа
технології
Сучасні
комунікаційні
технології в
бізнесі
Сучасні
інформаційні
технології в
практиці
наукових
досліджень

4
Р4, 14 шт.

5

2

Комп’ютерний
клас інституту
економіки і
менеджменту
ауд. 9.106
(72,4 м2)

MS Word
MS Excel
Internet
explorer

Можливість
доступу до
Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)
6

так

Оhrana
Р4, 20 шт.

Math CAD
MS Word
MS Excel
Auto CAD

так

Internet
explorer

Ректор

В.С. Волошин
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5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
№
з/п

Найменування об’єктів соціальної
інфраструктури

кількість

Площа

1.

Гуртожитки для студентів

2

10111,4

2.

Житлова площа, яка припадає на одного
студента у гуртожитку

-

18,1

3.

Їдальні та буфети

5

3378,2

4.

Кількість студентів, що припадає на одне
посадкове місце в їдальнях і буфетах
(осіб)

-

4,5

5,

Актові зали

2

570,0

6.

Спортивні зали

5

4941,6

7.

Плавальні басейни

-

-

8.
9.
10.

Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
футбольне поле зі штучним
покриттям
Студентський палац (клуб)

2
6
2
1

160,0
800,0
2

1586,8

Інше

Ректор

В.С. Волошин
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9.ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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9.ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу
займають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних
комісій факультетів. Методичне забезпечення начального процесу складається
з організаційно-методичної документації та навчальної і науково-методичної
літератури.
До складу організаційно-методичної документації входять: методичні
вказівки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до практичних,
семінарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання
розрахунково-графічних робіт, курсових проектів
і робіт, дипломних
проектів; комплекти індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань
до контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів.
Навчальна науково-технічна література включає: підручники, навчальні
посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, словники,
монографії, наукові збірники, періодичні видання.
На засіданнях методичної ради систематично розглядуються питання
організації і забезпечення навчального процесу, наприклад:
про методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, які тільки
відкриті;
про неперервність комп’ютерної освіти за схемою «середня школа університет»;
про застосування комп’ютерної техніки з усіх дисциплін;
аналіз впровадження мультимедійних систем у навчальний процес і
можливості розширення її використання;
про удосконалення науково-дослідницької роботи студентів на
кафедрах і факультетах;
про організацію проведення практик, методичне забезпечення
практик;
про хід впровадження роботи з обдарованими студентами;
про хід впровадження і аналіз кредитно-трансферної системи
організації навчального процесу за рішенням Міністерства освіти і
науки України;
про розгляд питань екології у викладанні спеціальних дисциплін;
про методику і організацію захисту дипломних проектів та
магістерських кваліфікаційних робіт на іноземній мові;
про удосконалення змісту розділів магістерських робіт;
про впровадження державної мови в навчальний процес;
про корегування навчальних панів для забезпечення безперервної
багаторівневої підготовки спеціалістів: молодший спеціаліст –
бакалавр – магістр після приєднання коледжів до ДВНЗ «ПДТУ»;
89

про застосування технічних засобів навчання, комп’ютерних
програм, що контролюють, навчають та тестують;
про методику тестового контролю знань та вмінь студентів,
індивідуального навчання, організації самостійної роботи студентів
і активних методів навчання;
про
організацію та аналіз методичної роботи стосовно
дистанційного навчання через Internet і сприяння його розвитку.
Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам
навчальної роботи і новим технологіям навчання.
Впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального
процесу в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», як
невід’ємного компоненту Болонської декларації, має на меті декілька цілей.
Перш за все, досягнення відповідності стандартам європейської системи
освіти, стимулювання викладачів і студентів для підвищення якості освіти і
удосконалення системи об’єктивної оцінки цих знань, підвищення мобільності
студентів і викладачів і спрощення переходів з одного університету в інший,
забезпечення відповідного академічного і професійного визнання дипломів,
кваліфікації та інше.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін щодо підготовки здобувачів вищої освіти за третім
(науковим) освітнім рівнем за спеціальністю 075 Маркетинг наведено у
таблиці 9.1, методичне забезпечення курсового проектування - у таблиці 9.2,
забезпечення базами практики – у таблиці 9.3.
-
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9.ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін

Академічна англійська мова

немає
потреби

+

Сучасні технології освітнього
процесу

+

+

Сучасна економічна теорія

+

+

Сучасні інформаційні технології
в практиці наукових досліджень

+

+

Педагогічна практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рекламні та медіа технології

+

+

HR менеджмент

+

+

Методи наукових досліджень

+

+

Сучасні та класичні теорії
маркетингу
Стратегічне управління змінами
на підприємстві
Управління ланцюгом
постачання
Маркетинговий аудит та
контролінг
Сучасні комунікаційні
технології в бізнесі
Теорії і практики ризикменеджменту
Конкуренція та позиціонування
підприємства
Соціально-відповідальний
маркетинг
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немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби

завдань для
комплексної
контрольної роботи

+

питань, задач, завдань
або кейсів для
поточного та
підсумкового
контролю

+

завдань для
самостійної роботи
студентів*

планів практичних
(семінарських) занять

Філософія науково-дослідної
діяльності

Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом

завдань для
лабораторних робіт

навчального контенту

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)

+

+

+

+

+

+

ІТ

+

+

+

+

+

ІТ

+

+

ІТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ІТ

+

+

+

+

+

+

+

+

Ректор

В.С. Волошин
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2. Методичне забезпечення курсового проектування
Найменування
навчальної дисципліни

Семестр, в якому
передбачена курсова робота
(проект)

Інформація про наявність
(«+» або «-»)
методичних
тематики курсових робіт
розробок
(проектів)

немає потреби

Ректор

В.С. Волошин
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3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Найменування
практики

Викладацька
практика

Семестр, в
якому
передбачена
практика

4

Тривалість
практики
(тижнів)

15

Інформація
про наявність
програм
практик
(«+» або «-»)

Найменування бази для
проходження практики

Інформація про
наявність угод про
проходження
практик (дата,
номер, строк дії)

+

ДВНЗ
«Приазовський
державний
технічний
університет»

+

Ректор

В.С. Волошин
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10. ВІДОМОСТІ
ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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10. ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Інформаційне забезпечення підготовки здобувачів ступеню доктора
філософії зі спеціальності 075 Маркетинг здійснюватиметься Науковою
бібліотекою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби
підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників наукових
праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції. Тираж виробленої
поліграфічної продукції складає 500000 друкованих аркушів (протягом року).
Університет має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів,
залів для видачі літератури, читальних залів. Загальний фонд бібліотеки становить
513301 тис. примірників, в тому числі навчальної літератури – 213443 примірників,
наукової літератури – 265358 примірників. Кількість фахових періодичних видань
складає 91912 одиниці.

Зберігаючи традиції бібліотека університету впроваджує нові
інформаційні технології, які вимагають перегляду і вдосконалення
традиційних бібліотечних форм.
Робота у даному контексті потребує реалізації слідуючих направлень
діяльності бібліотекі:
-створення цифрової колекції;
-інтеграція ресурсів бібліотеці з інформаційними ресурсами
університету;
-організація системи електронної доставки документів;
-розвитку навичок інформаційної культури.
Значно розширено доступ до електронних ресурсів завдяки участі у
проекті ELsbUkr «Електроннабібліотека України». У продовж року читачи
отримали безкоштовний триал доступ до універсальної повнотекстової
англомовної електронної базі видавництва періодики компанії EBSCO
Publishinq.
Автоматизовані робочі місця з безкоштовним Internet для користувачів
бібліотеки мають усі читальні зали та кімната каталогів. У читальному залі
технічних та природничих наук працює система безпровідного підключення
до мережі Internet Wi – Fi.
В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної
роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання
доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення,
довідково – бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а
також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних
технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах
університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих
місць.
З вересня 2009 року почала роботу автоматизована книговидача на
абонементі наукової літератури, а у жовтні 2010 року – на абонементі
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художньої літератури. Це дає змогу уникнути зайвої трати часу на значну
кількість операцій по обслуговуванню читачів. Бібліотека активно працює над
створенням власних електронних ресурсів (електронних каталог, фонд
повнотекстових електронних документів, видання на ком пакт – дисках).
Доступ до електронного каталогу здійснюється через локальну мережу
університету та Web – ресурс бібліотеки, який включено в структуру
університетського сайту та виставлено в Internet. Бібліотека є членом трьох
корпоративних
проектів – міжнародного
МАРС
(Міжрегіональний
аналітичний розпис статей), всеукраїнського ЦУКК (Центральний український
корпоративний каталог) та Маріупольської корпорації міських бібліотек.
Використовуючи традиційні і прогресивні бібліотечні форми,
бібліотека університету проводить культурно – просвітницькі заходи.
Протягом року бібліотекою проводиться понад 100 масових заходів, серед
яких – бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, літературні
вечори, конференції, презентації книг, тематичні та інформаційні виставки і
перегляди літератури.
Бібліотека університету впроваджує нові бібіліотечно – інформаційні
технології, зберігаючи традиції, прагне трансформуватися в інтегрований
інформаційний, науково – освітній, дослідницький, культурологічний,
видавницький центр з завданням широкого спектру інформаційних послуг та
функціями досвідченого навігатора з інформаційних потоків.
Потреба кафедри у видавництві методичної, навчальної та наукової
літератури повністю забезпечується Поліграфічним центром ДВНЗ «ПДТУ».
Крім того найбільш цікаві наукові роботи, монографії та підручники
друкуються у типографіях м. Маріуполя. Також на кафедрі «Маркетингу та
бізнес - адміністрування» маються електронні варіанти лекцій, методичних
вказівок для самостійної роботи слухачів з усіх навчальних дисциплін
спеціальності 075 Маркетинг.
Таким чином, інформаційне забезпечення навчального процесу ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» і кафедри маркетингу та
бізнес - адміністрування відповідає ліцензійним умовам надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти підготовки доктора філософії за спеціальністю
075 Маркетинг.
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1. Інформація про наявність бібліотеки
№

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв. м)

3
2045,0

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)
4
513301

Наявність
читального залу,
його площа (кв. м),
кількість посадкових
місць
5
4 читальних залів,
площа 652,3 кв.м.,
300 посадочних
місць

1
1

2
Науково – технічна
бібліотека

2

Електронна
бібліотека

-

14049

-

3

Сайт навчальнометодичних
матеріалів
викладачів ПДТУ
Інституційний
репозитарій
Електронна
бібліотека
підручників
Електронний
каталог
БД
Комплектування
БД Читачі
Зведена БД
періодичних
видань
БД
мультимедійних
презентацій
Електронні
журнали (назви)
ЕБСКО (БД)

-

8597

-

-

3825

-

-

3113

-

-

353109

-

-

7657

-

-

7730
1185

-

-

22

-

-

14

-

-

5

-

з/п

4
5

6
7
8
9

10

11
12

Ректор

Примітка*

В. С. Волошин
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6

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування
навчальної дисципліни

1

Автор підручника
(навчального посібника
тощо)

2
Алексеев П.В., Панин А.В.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н.
Надольний І.Ф.
Горлач М.І., Кремень В.Г.
В.П. Андрущенко, В.І.
Волович, М.І. Горлач та ін. ;
За ред. М.І. Горлача та ін.
С.П. Щерба, В.К. Щедрін,
О.А. Заглада
В.Л. Петрушенко

Найменування видавництва, рік видання

Кількість
примірників**

3
Философия
Философия
Філософія
Філософія
Філософія : підручник для вузів

4
М.: Проспект, 2001, російська
СПб.: Питер. 2004, російська
К.: Вікар. 1999, українська
Харків: Консум. 2000, українська
2-ге вид., перероб. та доп. - Харків :
Консум, 2000. - 671 с., укр.

Філософія : навч. посібник для вузів

К. : МАУП, 2004. - 215 с., укр.

1

2-ге вид., випр. і доп. - К. : Каравела ;
Львів : Новий світ, 2002. – 539 с., укр.
К. : Кондор, 2006. - 355 с., укр.

1

Ю.В. Осічнюк [та ін.]

Філософія : навч. посібник для вузів III - IV рівнів
акредитації
Філософія : український світоглядний акцент : навч.
посібник для вузів
Філософія : навч. посібник для вузів

4

В.Г. Кремень, В.В. Ільїн
О.Г. Данильян, В.М.
Тараненко

Філософія : логос, Софія, Розум : підручник для вузів
Основи філософії : навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів

В.С. Пазенок

Національна акад.управління. - К. : Атіка,
2003. - 461 с., укр.
К. : Книга, 2007. - 430 с., укр.
Мін. освіти і науки України, Національна
юридична акад. України ім. Я.Мудрого. Х. : Право, 2003. - 351 с., укр.
К. : Академвидав, 2008. - 279 с., укр.

Л.В. Губерський [та ін.];
ред. І.Ф. Надольний

Мін. освіти і науки України, Донецький
національний ун-т економіки і торгівлі ім.
М.І. Туган-Барановського. - Донецьк :
ДонНУЕТ, 2009. - 322 с., укр.
7-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2008. 534 с., укр.

Ю.М. Білодід
Філософія науководослідної діяльності

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Філософія : навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів
Л.О. Алексєєва [та ін.]; ред. Основи філософії : підручник : Інтегрований кредитноЛ.М. Нікітін
модульний курс (для студентів нефілософських
спеціальностей)
Філософія : навчальний посібник
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60
50
150
120
90

2

20
2

8
1

50

Г. В. Коротіч

Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний
посібник для студентів всіх форм навчання

Мін. освіти і науки України, ДВНЗ
"Приазовський державний технічний
університет", Каф. філософських наук. Маріуполь : ПДТУ, 2011. - 101 с., укр.
Рыжков В.Д.
Пособие по изучению английского языка
Калининград. 2001, російська
Стельмах Н.
Ekonomics in English
Донецк. 1993, англійська
В.І. Карабан
Переклад англійської наукової і технічної літератури: Вінниця: Нова книга, 2002. - 562 с.,
граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово- українська
стилістичні проблеми
Л. М. Лазаренко,
Практичний курс англійської мови: навч. посібник з Маріуполь: [б. и.], 2004 -.Ч.1: Економіка.
Є. В. Богатирьова
практики усного та письмового мовлення для студ. 4 курсу Вища освіта. Кар`єра. - 2004. - 308 с.,
спец. "Переклад" / ПДТУ.
українська
Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. Основи перекладу = Basic Translation: курс лекцій з теорії К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська
Брешко
та практики перекладу для факультетів міжнародних
відносин
І. Ю. Межуєва
Тематичні вечори англійською мовою: навчально- Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 70 с., українська
Академічна англійська
методичний посібник з внеаудиторної роботи зі студентами
мова
Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. Основи перекладу = Basic Translation: курс лекцій з теорії К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська
Брешко.
та практики перекладу для факультетів міжнародних
відносин
З.Ф.
Кириченко,
В.Я. Англійська мова: навч. посіб. для вищ. навч. закл
К.: Вища школа, 1995. - 237 с., українська
Полулях; Ред. В.К. Шпак
Л.В.
Мисик,
А.Л. Англійська мова: Комунікативний аспект = English: Львів: Світ, 2007. - 430 с., українська
Арцишевська,
Л.Р. Communicative Aspect: підручник для студентів І-ІІ курсів
Кузнєцова,
Л.Л. юридичних та інших гуманітариних спеціальностей
Поплавська;
ред.
Л.В.
Мисик
І. Ю. Межуєва
Конспект лекцій з дисципліни "Історія основної іноземної Маріуполь: ПДТУ, 2011. - 95 с., українська
мови"
С.В.
Карпенко,
О.А. Міжнародна економіка: навч. посібник для дистанційного К.: Ун-т "Україна", 2007. – 250 с.,
Карпенко
навчання
українська
В.В. Козик,
Міжнародні економічні відносини: навч. посібник для вузів К.: Знання, 2008. - 406 с., українська
Сучасна економічна
Л.А.
Панкова,
Н.Б.
теорія
Даниленко
А.С. Філіпенко [та інші.]
Світова
економіка:
підручник
для
економчниїх К.: Либідь, 2007. - 582 с., українська
спеціальностей вищих навчальних закладів
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В.В. Білоцерківець, С.П. Економічна теорія:
Горобець, О.В. Давидов. навчальних закладів
ред. В.М. Тарасевич
І.В. Буян [та інші.]; ред. С.І.
Юрій
І.О. Бочан, І.Р. Михасюк.
В.М. Геєць , Є.Г. Панченко,
Е.М. Лібанова та ін.
Ю.Г. Козак [та інші.]; ред.:
Ю.Г.
Козак,
К.І.
Ржепішевський,
В.В.
Ковалевський
ред.: Ю. Г. Козак, С. С.
Шаповал.
В.М. Тарасевич [та інші.];
ред. В.М. Тарасевич
Ред. Ю.В. Ніколенко

підручник

вищих К.: Центр навчальної літератури, 2006. 779 с., українська

5

Економічна теорія: політична економія: підручник

К.: Кондор, 2009. - 600 с., українська

50

Глобальна економіка: підручник для вузів
Перехідна економіка: підручник для вузів

К.: Знання, 2007. - 403 с., українська
К.: Вища школа, 2003. - 591 с., українська

9
30
5

Основи економічної теорії: навчальний посібник для К.: Центр учбової літератури, 2012. - 262
студентів вищих навчальних закладів
с., українська
Міжнародна економіка: підручник для вузів
К.: Центр навчальної літератури, 2006. 223 с., українська
Основи економічної теорії: підручник : у 2-х кн.
К.: Либідь, 1998

3

78

М. Портер

Международная конкуренция.

17

Савицкий Н.И.
Конюховский Н.В.
Мамченко С.Д.
Браткевич В.В.

Экономическая информатика
Экономическая информатика
Экономическая информатика: практикум
Інформатика: комп’ютерна техніка. Компьютерні
технології
Інформатика і комп’ютерна техніка.
Інформатика і комп’ютерна техніка.
Інформатика і комп’ютерна техніка.
Інформаційні системи і технології в маркетингу:
навчально-метод. посібник для самостійного вивч. дисц.
Информационные технологии в маркетинге: учебник для
вузов
Windows XP и Office 2003: справочник пользователя ПК :
самоучитель
Математика, статистика, экономика на компьютере:
монография

Журин, Алексей
Анатольевич.
А.В. Каплан, В.Е. Каплан,
М.В. Мащенко, Е.В.
Овечкина.

в

питаннях

студентів

відповідях: К.: Центр навчальної літератури, 2004. 675 с., українська

Войтюшенко Н.М.
Рогоза М.С.
Сучасні інформаційні Дибкова Л.М.
технології в практиці Пінчук, Надія Степанівна.
наукових досліджень
Ред. Г.А. Титоренко.

Міжнародна економіка:
навчальний посібник

для

101

та

М.:
Междунар.
Отношения,
російська
М.: Экономист. 2004, російська
СПб.:Питер. 2000, російська
К.: Знання. 2006, російська
К.: Академія. 2001, українська

1993,

К.: ЦУЛ. 2006, українська
К.: Академія. 2006, українська
К.: Академія. 2002, українська
К. : КНЕУ, 2001, українська
М. : ЮНИТИ, 2000, російська
М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007, російська

8

15
20
10
20
10
10
10
15
3
3

М. : ДМК Пресс, 2006, російська
1

Винстон,
Уэйн Л.
Пінчук, Надія Степанівна.
Ред. Г.А. Титоренко.
Крамаренко, В. И.
Пидкасистый, П. И.
В.М. Нагаєв

Сучасні технології
освітнього процесу

І.А. Зязюн, Л.В.
Крамущенко,
І.Ф. Кривонос и др.; Ред.
І.А. Зязюн
Майерс Давид.
Морозов А. В.
Обозов Н. Н.
Станкин М. И.

Microsoft Excel анализ данных и построение бизнесмоделей: [практические примеры и готовые решения]
Інформаційні системи і технології в маркетингу:
навчально-метод. посібник для самостійного вивч. дисц.
Информационные технологии в маркетинге: учебник для
вузов
Методика преподавания экономических дисциплин. Учеб.
пособие
Психолого-дидактический справочник препо-давателей
высшей школы
Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник
для студентів вузів

М. : Русская редакция, 2005, російська
К. : КНЕУ, 2001, українська
М. : ЮНИТИ, 2000, російська

11
15
3

Симферополь: «Таври-да». 1999.,
російська
М.: Педагогическое общество России,
1999, російська
Мін. освіти і науки України, Харківський
національний аграрний ун-т ім.
В.В.Докучаєва. - К. : Центр учбової
літератури, 2007. - 230 с., укр.
Педагогічна майстерність : підручник для студентів вищих 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища
педагогічних навчальних закладів
школа, 2004. - 422 с., укр.

15

Социальная психология.
Психология влияния.
Психология межличностных отношений.
Психология общения: Курс лекций.

25
10
15
10

СПб.: Питер, 1998., російська
СПб.: Питер, 2000., російська
К., 1990, російська
М.: Моск. психолого-социальный
институт; Воронеж: Издательство НПО
«МОДЭК», 2000., російська
В.С. Орлянський
Конфліктологія : навч. посібник для вузів
Запорізький національний технічний ун-т.
- К. : Центр навчальної літератури, 2007. 159 с., укр.
О.В. Джелалі
Психологія вирішення конфліктів : навч. посібник для вузів К. ; Харьків : [б. и.], 2006. - 318 с., укр.
І.І. Русинка
Конфліктологія Психотехнології запобігання і управління К. : Професіонал, 2007. - 334 с., укр.
конфліктами : навч. посібник для вузів
О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина Речевая коммуникация: учебник для вузов
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2006. - 272 с., рус.
В.Н. Куницына, Н.В.
Межличностное общение: учебник для вузов
СПб. ; М. ; Харьков; Минск : ПИТЕР, 2002.
Казаринова, В.М. Погольша
- 544 с., рус.
Бондарчук Е.С.
Основы психологии и
К.: МАУП,
педагогики
2001, російська
Организация и ведение учебного процесса в ВУЗе.
Издательство ИКАР, 2005, російська
Алексеенко В.А.
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Степко М.Ф., Болюбаш
Я.Я., Шинкарук В.Д.,
Грубінко В.В., Бабин І.І.
Болюбаш Я.Я.
За редакцією Кременя В.Г.,
Ніколаєнка С.М.
В.Е.
Хруцкий,
И.В.
Корнеев, Е.Э. Автухов
В.Г.
Лиходій.,
М.М.
Єрмошенко
Под ред.
Н.Д. Эриашвили
С.С. Гаркавенко
Г.Д.
Крилова,
Соколова
М. Ландсбаум.
Сучасні та класичні
теорії маркетингу

Т.Є. Циба,
М.І. Сокур,
В.І. Баюра
С. М. Гончаров,
Кушнір.
М.С.
Пушкарь,
Пинхасик.
С.Б. Пахомов.
Е.П. Пешкова.

Болонський процес у фактах і документах

Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.
Гнатюка, 2003. - 52 с., українська

15

Організація навчального процесу у вищих закладах освіти:
Навч. посібник для слухачів закладів підвищення
кваліфікації системи вищої освіти.
Вища освіта в Україні. Навчальний посібник

К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с.,
українська

25

К.: “Знання”. 2005. – 327 с., українська

15

Современный маркетинг

5

Маркетинг

М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с.,
російська
К.: НАУ. 2002, українська

Маркетинг.Учебник для вузов

М.: Юнити-Дана. 2001, російська

25

Маркетинг. Учб.посібник

К.: Лібра. 1996, українська

6

М.: Банки и биржи. 1995, російська

5

М.: ТК Велби : Проспект, 2006. – 442 с.,
російська
К.: Центр навчальної літератури, 2007. –
125 с., українська

3

для К.: Центр учбової літератури, 2012. - 205
с., українська
Тернополь: Вісник, 1992. - 79 с., російська

4

М.И. Практикум по маркетингу. Уч. пособие
Маркетинг: практическое пособие
Маркетингове планування: навч. посібник для вузів
Н.

Б. Практикум з маркетингу: навчальний
студентів вищих навчальних закладів
В.А. Основы маркетинга

посібник

Международный маркетинг: опыт работы зарубежных М.: АНКИЛ, 1993. - 92 с., російська
фирм
Маркетинговый анализ в деятельности фирмы: практич. М.: Ось-89, 1997. - 80 с., російська
рекомендации. Метод. основы. Порядок проведения

9

7

10
5
4

Р.Б.
Ноздрева,
Цыгичко

Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке

М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.,
російська

1

Г.Д.
Крылова,
Соколова.

М.И. Практикум по маркетингу: Ситуационные задачи и тест- М.: Банки и биржи, 1995. - 240 с.,
контроль: учеб. пособие для вузов
російська

7
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Г. Ассэль.
А.В.
Балашов,
Добринский
Ф.И.
Евдокимов,
Гавва.
И.И. Кретов

Маркетинг: принципы и стратегия: Пер. с англ.: Учебник М.: ИНФРА-М, 1999. - 803 с., російська
для вузов
Г.К. Маркетинг в управлении фирмой
Одесса: [б. и.], 1992. - 195 с., російська
В.М. Азбука маркетинга: учеб. пособие для вузов

1
13

Донецк: Сталкер, 1998. - 429 с., російська

13

М.: Финстатинформ, 1994. - 181 с.,
російська
М.: Прогресс, 1991. - 734 с., російська

3

Маркетинг: учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. М.: Банки и биржи, 1996. - 560 с.,
по спец. "Маркетинг" и "Менеджмент" /
російська

8

Практика маркетинга для малих и средних предприятий
М.: Республика, 1995. - 317 с., російська
Практикум по маркетингу
Мариуполь: [б. и.], 2000. - 106 с., російська
Економіка виробничого підприємництва: навчальний К.: Знання, 2001. – 405 с., українська
посібник для вузів

9
93
3

Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов

Маркетинг на предприятии: практическое пособие

Филип Котлер; Ред. Е.М.
Пенькова
Ю.Ю.
Корлюгов,
С.А.
Красильников; Ред. А.Н.
Романов
Х. Швальбе
П.А. Макаров
За
редакцією
Й.М.Петровича,Й.М.Петров
ич,
І.О.Будіщева,
І.Г.Устінова та інші
А.Л. Хотомлянский, Т.Н.
Черната

Основы маркетинга

Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2007. - 548 с.,
російська

49

О.О.
Гетьман,
Шаповал
И. Ансофф

К.: Центр навчальної літератури, 2006,
українська
Стратегическое управление
М.: Издательский центр «Академия»,
2004, російська
Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. М.: ПРИОР, 2001. - 267 с., російська
пособие для вузов

5

Стратегія підприємства: короткий курс лекцій
Стратегическое управление

К.: МАУП, 2000. - 127 с., українська
М.: Экономика, 1989, російська

32
10

Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. М.: ПРИОР, 2001. - 267 с., російська
пособие для вузов

2

Т.П.Любанова,
Л.В.Мясоедова,
Ю.А.Олейникова.
В.Ф. Оберемчук
Стратегічне
управління змінами на О.С. Виханский
підприємстві
Т.П.Любанова,
Л.В.Мясоедова,
Ю.А.Олейникова
Н.Ю.
Круглова,
Круглов
Мескон М.Х. и др.

В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник

М.И. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов
Основы менеджмента
104

1

5
2

М.: РДЛ, 2003. - 462 с., російська

2

СПб.: Наука, 1996, російська

25

В.В. Ременников
Э.А. Смирнов
Р.А. Фатхутдинов
А.А. Томсон,
А.Дж.Стриклентд
Е.А. Татарников
П.Л.Гордієнко

Разработка управленческих решений
Управленческие решения.
Управленческие решения: Учебник для вузов.
перераб. и доп.
Стратегический менеджмент

М.: ЮНИТИ, 2001, російська
М.: ИНФРА – М, 2001. – 264 с., російська
4-е изд., М.: ИНФРА – М, 2001. – 282 с., російська
М.: Дело, 1992, російська

Стратегическое управление предприятием: жить одним М.: Альфа-Пресс, 2006, російська
днем или планировать свое будущее.
Стратегічний аналіз: навч. посібник для вузів/ П.Л. К.: Алерта, 2006, українська
ордієнко; Міжнародний науково-технічний ун-тС.В. Стратегічне управління: Навч. посібник.
К.: КНЕУ, 1999. - 384 с., українська

З.Є.Шершньова,
Оборська
З.Є.
Шершньова,
С.В. Стратегічне управління: Навч.-метод.
Оборська, Ю.М. Ратушний. самостійного вивч. Дисципліни
Ю.В. Пономарьова
Логістика: навчальний посібник
А.Г. Кальченко
М.А. Окландер
Управління ланцюгом
Котлер Ф.
постачань
Луис В., Штери
Дж. Бернет
Т. Амблер
Пол Хейне
Ф.І. Хміль.
В.С. Савельєва, В.С. Єськов
М.Д. Виноградський [та
інші.]
Л.В.
Балабанова,
О.В.
HR менеджмент
Сардак
С.И.
Самыгин,
Л.Д.
Столяренко
Є.П. Качан,
Д.Г. Шушпанов
В.С. Савельєва, В.С. Єськов
Ф. Котлер
Конкуренція та
позиціонування
Ф. Котлер
підприємств

посібник

для К.: КНЕУ, 2001. – 232 с., українська

9
1
1
17
1
4
30
30

14
7
10
12
6
8
9
3
2
12

Управління персоналом: навч. Посібник для вузів

К. : Центр навчальної літератури, 2005,
українська
К. : КНЕУ, 2006, українська
К. : Зовнішня торгівля, 2005, українська
С-П, 1999, російська
М.:, 2002, російська
С-П, 2001, російська
С-П, 1999, російська
М.:, 1991, російська
К.: Академвидав, 2006, українська
К.: ВД "Професіонал", 2005. - 336 с.
К.: Центр навчальної літератури, 2006,
українська
К.: Професіонал, 2006, українська.

Менеджмент персонала: учебное пособие для вузов

М.: Зевс, 1997. - 478 с., російська

6

Логістика: підручник для вузів
Логістика: навч. посібник для вузів
Основы маркетинга
Маркетинговые каналы
Маркетинговые коммуникации
Практический маркетинг
Экономический образ мышления
Управління персоналом: підручник для вузів
Управління персоналом: навчальний посібник для вузів
Управління персоналом: навч. Посібник для вузів

Управління трудовими ресурсами: навч. посібник для вузів К.: Юридична книга, 2005. - 359 с.,
українська
Управління персоналом: навчальний посібник для вузів
К.: ВД «Професіонал», 2005, українська
Основы маркетинга.
М.: Прогресс,1996. – 704с., російська
Маркетинг менеджмент.
СПб.: ПИТЕР,2001, 749с., російська
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14

35
8
11
10

Л.В. Балабанова [та ін.]; SWOT-аналіз - основа формування маркетингових
ред. Л.В. Балабанова.
стратегій: навч. посібник для вузів
В.М. Щербань
Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для
вищих навчальних закладів
Ф. Котлер
Маркетинг менеджмент: экспресс-курс: пер. с англ.

К.: Знання, 2005. - 301 с., українська

К.: Центр навчальної літератури, 2006. 222 с., українська
СПб. и др.: ПИТЕР, 2004. - 495 с.,
російська
В.П. Пелішенко
Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для К.: Центр навчальної літератури, 2003. вузів
199 с., українська
М.І. Белявцев [та ін.]; ред. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник для вузів
К.: Центр навчальної літератури, 2006. М.І.
Белявцева,
В.Н.
407 с., українська
Воробйова
А.В. Войчак
Маркетинговый менеджмент
К.: КНЕУ, 1998, 267с., російська
П.Дойль.
Маркетинг – менеджмент и стратегии.
СПб.: ПИТЕР, 2002, 538с., російська
Дракер П.
Управление, нацеленное на результаты.
М.: Технол. Шк. Бизнеса, 1993, російська
М. Портер
Международная конкуренция.
М.:
Междунар.
Отношения,
1993,
російська
Батра Раджив
Рекламный менеджмент
Санкт-Петербург Издательский дом
„Вильямс”, 2000г., російська
Котлер Ф.
Маркетинг и менеджмент
Санкт-Петербург, 2001г., російська
Котлер Ф.
Основы маркетинга
Санкт-Петербург Издательский дом
„Вильямс”, 1999г., російська
Е. Ромат
Реклама
Харьков, 1999г, російська.
Ф. Дейян
Реклама
Москва , 1992г, російська.
Рекламні та медіа
І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук
Основи менеджменту: навч. посібник для вузів
К.: Освіта, 1998. – 254 с., українська
технології
Н.С. Шлапак
Учебно-методическое пособие по курсу «Менеджмент»
Мариуполь: [б. и.], 1999. - 28 с., російська
О.І. Лесюк та ін
Короткий словник з економіки та менеджменту
К.: "Спалах"ЛТД, 1996. - 312 с., українська
Т.О. Скрипко, О.О. Ланда
Менеджмент: навч. посібник для вузів
К.: Центр навчальної літератури, 2006. 174 с., українська
Ю.В.
Соболев,
В.С. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов
Харьков: Основа, 1996. - 350 с., російська
Верлока, М.В. Макаренко;
Ред. В.С. Верлока, И.Д.
Михайлов
С.Ф. Голов
Управлінський облік: підручник для вузів
К.: Лібра, 2006. – 703, с.українська
Ю.П. Яковлєв
Контролінг на базі інформаційних технологій: навч. К.: Центр навчальної літератури, 2006. –
Посібник для вузів
316 с, українська
Маркетинговий аудит
та контролінг
Л.П. Радецька, Л.В. Овод.
Управлінський облік: навчальний посібник для студентів К.: Академія, 2007. – 352 с., українська
вищих навчальних закладів
Г.А. Велш, Д.Г. Шорт
Основи фінансового обліку: підручник для вузів
К.: Основи, 1997. - 943 с., українська
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17
10
10
10
10
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39
140
20
3
15

4
7
1
9

І.Є. Давидович
В.С. Лень
Г.О.
Партин,
Загородній,
А.І. Ясінська
Аникеев С.

Контролінг: навчальний посібник для студентів вищих К.: Центр учбової літератури, 2008. - 548
навчальних закладів
с., українська
Управлінський облік: навч. Посібник для вузів
К.: Знання – Прес, 2006. – 317 с.,
українська
А.Г. Управлінський облік: навч.-метод. посібник для вузів
К.: Знання, 2006. – 235 с., українська

В.А. Винокуров
В.Г. Герасимчук
В.Г. Герасимчук
Дихтлье., Хериген.
Дракер П.
Ф. Котлер
Д. Бернет
Сучасні комунікаційні
Ф. Котлер
технології в бізнесі
В.А. Винокуров
В.Г. Герасимчук
В.Г. Герасимчук
Ілляшенко, Сергій
Миколайович.
Парсяк, Володимир
Никифорович.
Методи наукових
Анурин, В. Ф.
досліджень
Моосмюллер, Гертруда.
Хаг, Пол.
В.Г. Андрійчук, Л. Бауер.
Теорії і практики
ризик-менеджменту

Н.Б. Ермасова.
П.І. Верченко [та ін.]

Методика разработки плана маркетинга: Практ. Руководство.
Организация стратегического управления на предприятии.
Маркетинг: теорія і практика.
Управление маркетингом.
Практический маркетинг.
Управление, нацеленное на результаты.
Маркетинг Менеджмент
Маркетинговые коммуникации
Основы маркетинга
Организация стратегического управления на предприятии.
Маркетинг: теорія і практика.
Управление маркетингом.
Маркетингові дослідження: навч. посібник для вузів
Маркетингові дослідження: навч. посібник для вузів
Маркетинговые исследования потребительского рынка:
уникальный отечественный опыт : учеб. пособие для вузов
Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие для
вузов
Маркетинговые исследования : руководство по
планированию, методологии и оценке: пер. с англ
Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: навч. посібник для
вузів
Риск-менеджмент организации: монография
Ризикологія: навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни
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М.: Фолиум, 1996, російська

10

М.: 1996., російська
К.: Вища шк., 1994, українська
К.: ИСИО, 1993, російська
М.: Высш. Шк., 1995, російська
М.: Технол. Шк. Бизнеса, 1993, російська
Санкт-Петербург, «Вильямс» 2001,
російська
Санкт-Петербург, 2005, російська
Санкт-Петербург, 2004, російська
М.: 1996., російська
К.: Вища шк., 1994, українська
К.: ИСИО, 1993, російська
К. : Центр навчальної літератури, 2006,
українська
Херсон : Олді-плюс, 2004, українська

13
10
10
23
11
16

СПб. ; М. ; Н.Новгород : ПИТЕР, 2004,
російська
М. : ИНФРА-М, 2007, російська
К. : Знання - Прес, 2005, російська

11
14
13
10
10
12
9
7
5
3

К. : КНЕУ, 1998. - 314 с.

2

М. : Альфа-Пресс, 2005. - 239 с.

18

К. : КНЕУ, 2006. - 175 с.

21

Д.А. Ендовицкий
А.П. Мельничук.
Ред. М. Хесселя.
В.С. Пономаренко [и др.]
О.В. Мороз, Н.П. Карачина
Л.О. Бакаєв
Соціальновідповідальний
маркетинг

В.А. Євтушевський
Фонд державного
України
В.Ф. Оберемчук
О.І. Рогач.
В.В. Іванова
М.І. Небава
Ю.В. Богатин

Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие
для вузов
Деловое администратирование: учебное пособие для вузов
Корпоративное управление: владельцы, директора и
наемные работники акционерного общества. Пер. с англ.
Корпоративное управление машиностроительным предпри
ятием: проблемы, пути решения: монография
Соціально-економічні
аспекти
ефективності
корпоративного управління: монографія

М.: Финансы и статистика, 2001. – 239 с.,
російська
М.: ТАНДЕМ, 1998. - 327 с., російська
М. : Джон Уайли энд Санз, 1996. - 240 с.,
російська
Харьков : ИНЖЭК, 2006. - 226 с.,
російська
Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 175 с.

Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навчальний К.: КНЕУ, 2000. – 151 с., українська
посібник для вузів
Основи корпоративного управління. Навч. Посібник
К.: Знання-Пресс, 2002, українська.
майна Акціонерні товариства. Організація та діяльність
Стратегія підприємства: короткий курс лекцій
Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу
транснаціональних корпорацій: підручник для вузів
Планування діяльності підприємства: навчальний посібник
для студентів вищ. навч. закладів
Теорія корпоративного управління: вузлові питання: навч.
посібник для вузів
Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб.
пособие для вузов

Демб Ада, Найбауер Ф. Корпоративне управління.
Фрідріх.

Ректор

2
12
2
1
1
8

К.: 1997, українська

11

К.: МАУП, 2000. - 127 с., українська
К.: Либідь, 2005. - 718 с., українська

32
16

К.: Центр навчальної літератури, 2006. 471 с., українська
К.: Центр навчальної літератури, 2004. 295 с., українська
М.: ЮНИТИ, 2001.- 254 с., російська

6
10

К.: Основи, 1997, українська

15

В. С. Волошин
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1

3

3 Перелік фахових періодичних видань
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

2
Українські видання
Актуальні проблеми економіки
Банківська справа
Бизнес
Бухгалтерський облік і аудит
Вестник бухгалтера и аудитора Украины
Вісник Національної академії державного управління
Вісник Національного банку України
Економіка, фінанси, право
Економіст
Казна України
Маркетинг в Україні
Менеджменті менеджер
Україна: аспекти праці
Персонал
Проблеми науки
Теоретичні
і
практичні
аспекти
економіки
та
інтелектуальної власності
Фінанси України
Фінансовий контроль
Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді
Статистика України
Экономика Украины
Іноземні видання
Вестник Московского Университета (серия 6. Экономика)
Вопросы экономики
Инновации: журнал об инновационной деятельности
Российский экономический журнал
Экономист: научно-практический журнал
Мировая экономика и международные экономические
отношения
Общество и экономика

3

Ректор

2003-2016
1997-2016
2005-2016
2003-2016
2004-2016
2003-2016
1999-2016
1998-2016
1995-2016
2010-2016
2001-2016
2004-2016
2006-2016
2000-2016
2006-2016
2008-2016
1996-2016
2008-2016
2008-2016
2000-2016
1992-2016
1996-2016
1984-2016
2005-2016
1992-2016
1995-2016
1995-2016
1993-2016

В. С. Волошин
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11.ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ У СФЕРІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
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11.ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім
(освітньо-науковим рівнем) щодо підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю
075 Маркетинг
Найменування показника (нормативу)

Значення показника
(нормативу)*

1

Фактичне
значення
показника

2
3
1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів
+
+
вищої освіти
1.2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
три особи, що
4 особи
відповідальних за підготовку здобувачів вищої
мають науковий
(2 доктори
освіти, тимчасової робочої групи (проектної
ступінь та вчене
наук, 2
групи) з науково-педагогічних працівників, на яку
звання, з них не
кандидата
покладено
відповідальність
за
підготовку
менше двох
наук)
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю
докторів наук
1.3. Наявність у керівника проектної групи
(гаранта освітньої програми):
2) наукового ступеня та вченого звання за
+
+
відповідною або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р.
10 років
16 років
для початкового рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
Провадження освітньої діяльності
1.4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими)
працівниками відповідної спеціальності за
основним місцем роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового
80,0
100
рівня з урахуванням педагогічних працівників,
які мають вищу категорію)
3) які мають науковий ступінь доктора наук та
50,0
72,7
вчене звання
1.5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін,
що забезпечують формування професійних
компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або
50,0
71,4
творчої роботи за фахом
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Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
4

+1

+ 6 років

+ 20,0

+ 22,7

+ 21,4

1
2
3
1.6.
Проведення
лекцій,
практичних,
семінарських та лабораторних занять, здійснення
наукового керівництва курсовими, дипломними
роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями
науково-педагогічними
+
+
(науковими) працівниками, рівень наукової та
професійної активності кожного з яких
засвідчується виконанням за останні п’ять років
не менше трьох умов, зазначених у пункті 5
приміток
1.7. Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець
відповідної
або
спорідненої
науковопедагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
+
+
званням
1.8. Наявність трудових договорів (контрактів) з
усіма науково-педагогічними працівниками
+
+
та/або наказів про прийняття їх на роботу
2. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1.
Забезпеченість
приміщеннями
для
проведення навчальних занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного
2,4
10,5
контингенту студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
2.2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
30,0
75,0
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
2.3.
Наявність
соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
+
+
6) медичного пункту
+
+
2.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
70,0
100,0
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
2.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
+
+
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1. Наявність опису освітньої програми
+
+
3.2.
Наявність
навчального
плану
та
+
+
пояснювальної записки до нього
Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність робочої програми з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального плану
3.4.
Наявність
комплексу
навчальнометодичного забезпечення з кожної навчальної
+
+
дисципліни навчального плану
3.5. Наявність програми практичної підготовки,
+
+
робочих програм практик
3.6. Забезпеченість студентів навчальними
+
+
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
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+ 8,1

+45,0

+30,0

навчального плану
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3.7. Наявність методичних матеріалів для
+
+
проведення атестації здобувачів
4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
4.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
двадцять
закордонними
фаховими
періодичними
не менш як шість
вісім
виданнями відповідного або спорідненого
найменувань
найменувань
профілю, в тому числі в електронному вигляді
4.2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових
видань
англійською
мовою
відповідного
або
спорідненого
профілю
+
+
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
4.3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня / освітньонаукова / видавнича / атестаційна (наукових
+
+
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4.4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
30,0
30,0
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

Ректор

4

+ 22
найменування

В. С. Волошин
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12.КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ РІВЕНЬ ОСВІТИ І
КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА КЕРІВНИКА
ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ (ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ,
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ)
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