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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 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 05 Соціальні та 

поведінкові науки  за спеціальністю 051 Економіка з кваліфікацією доктор 

філософії з економіки. Встановлений термін навчання (очна 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 встановлює: 

– обов’язкову та вибіркову частини змісту навчання у залікових 

одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетентностей 

відповідно до вимог ОНП; 

– перелік навчальних дисциплін, практик та напрямів наукових 

досліджень; 

– термін навчання за очною формою навчання; 

– складові та форми державної атестації. 
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установах)». - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2016-п. 

9 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
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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 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 освітньо-

професійною, 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 

вищої освіти 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

Повна назва 

кваліфікації  

Доктор філософії (Philosophy Doctor degree) з 

економіки в галузі «05 Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність «051 Економіка»  

Тип диплому 

та обсяг ОНП 

Диплом PhD, 240 кредитів ECTS, 4 академічних роки 

Наявність ліцензії Введено перше у 2016 р. 

Цикл (рівень) 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови рівень магістра (спеціаліста) 

Мови викладання Українська. Російська або англійська для іноземців 

Основні поняття 

та їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх 

визначення відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» 

МЕТА 

Забезпечення підготовки  висококваліфікованих фахівців -  дослідників в 

сфері економіки, які здатні проводити наукові дослідження, формувати 



теоретико-методологічне підґрунтя розвитку економіки, здійснювати 

апробацію та практичне впровадження наукових результатів 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Галузь знань, 

Спеціальність 

05 Соціальні та поведінкові науки  

051 Економіка  

Орієнтація ОНП 

ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, 

в рамках якої можлива подальша наукова та 

викладацька кар’єра 

Основна 

Спрямованість 

ОНП 

Набуття необхідних дослідницьких навиків для 

наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в 

області економіки, зокрема, економіки та управління 

підприємствами, розвитку соціально-економічних 

систем, конкурентоспроможності, розробка моделей 

та методів економічного аналізу  

Ключові слова: економіка, управління, дослідження, 

розвиток, потенціал, система, 

конкурентоспроможність, підприємство 

Особливості 

та відмінності 

Зміст наукової складової ОНП визначається 

індивідуальним навчальним планом аспіранта 

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Працевлаштування 

Робочі місця в університетах, науково-дослідних 

організаціях, що пов’язані з науковими 

дослідженнями, проектуванням та впровадженням 

організаційно-економічних проектів; 

Відповідні робочі місця на підприємствах та у проектно-

конструкторських, виробничих, організаційно-

управлінських та муніципальних організаціях, що 

пов’язані з розробкою програм та планів соціально-

економічного розвитку. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання 

Підвищення кваліфікації в науково-дослідних 

інститутах НАН України, провідних університетах та 

науково-дослідних центрах у галузі економіки. 

Можлива подальша підготовка на докторському рівні.  

ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Інтерактивне співробітництво з науковим керівником, 

колегами із наукової групи та науково-педагогічними 

працівниками університету. Вивчення наукової 

методології на основі різноманітних інтерактивних курсів, 



що пропонуються аспірантурою.  Проблемно-орієнтовані 

лекційні курси, семінари,  групові та індивідуальні 

консультації, самопідготовка у бібліотеці та мережі 

Інтернет. 

Система оцінювання 

Письмові та  усні екзамени (проблеми та наукові задачі), 

семінари й наукові звіти із оцінюванням досягнутого,  

обговорення результатів досліджень  (в т.ч. апробація 

результатів: наукові статті та доповіді на конференціях); 

захист дисертаційної роботи. 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

економіки та управління, проводити дослідницько-

інноваційну діяльність, що передбачає глибоке 

осмислення наявних та створення нових цілісних 

знань, а також практичне впровадження отриманих 

результатів 

Загальні 

компетентності 

• системні знання сучасних методів проведення 

досліджень у галузі економіки та управління 

соціально-економічними системами, зокрема, 

підприємствами, 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 

Спеціальні 

компетентності 

• здатність застосування сучасних заходів з 

організації та планування із 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 конкуренції, володіти 

методологічними прийомами конкурентної поведінки 

в різних сферах суспільного життя 

• здатність формування індивідуального 

економічного світогляду та економічного мислення  

• здатність ефективно застосовувати методи 

аналізу, математичне моделювання, статистичну 

обробку даних під час наукових досліджень 

• здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, 

застосовувати системний підхід та враховувати 

еконоічні і соціальні 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 структурними підрозділами підприємства 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання 

• здатність до демонстрації систематичних знань 

сучасних методів проведення досліджень в області 

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 

Уміння 

• 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 економічні 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 

соціальних, економічних та управлінських проблем 

• аргументувати вибір методів розв’язування науково-

прикладної задачі, критично оцінювати отримані 

результати та захищати прийняті рішення 

Комунікація 

• уміння ефективно спілкуватись на професійному та 

соціальному рівнях 

• уміння представляти й обговорювати отримані 

результати та здійснювати трансфер набутих знань 

Автономія 

і відповідальність 

• 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 

Кадрове 

забезпечення 

100 % ПВС, задіяного до викладання професійно-

орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за 

спеціальністю 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Використання сучасного обчислювального 

обладнання та відповідного програмного 

забезпечення, зокрема, методів економічного, 

економіко-математичного та економіки-статистичного 



аналізу.  

Інформаційно- 

методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

ДВНЗ «ПДТУ» й авторських розробок ПНС 

АКАДЕМІЧНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Національна 
На основі двосторонніх угод між ДВНЗ «ПДТУ» та 

ВНЗ України 

Міжнародна 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 

двосторонніх  договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та 

навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземців Ліцензовано 

 

5 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Зміст освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка складається з двох частин: 

освітньої та наукової.  

Освітня складова програми включає 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; 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


– 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 вільного 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 051 Економіка включає: 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни: 

1.1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки. 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки. 

2. Вибіркові навчальні дисципліни. 

3. Педагогічна практика. 

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку 

здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка, 

становить 1800 годин (60 кредитів ЄКТС), з яких 780 годин / 26 кредити 

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 051 

Економіказа циклами за циклами підготовки надано у таблиці 5.1 

 

Таблиця 5.1 Освітня складова 



План освітнього процесу 
Кредитів 

ЄКТС 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки 

1.1.1. Філософія науково-дослідної діяльності 6 

1.1.2. Академічна англійська мова 4 

1.1.3. Сучасні технології освітнього процесу 4 

1.1.4. Сучасна економічна теорія 4 

1.1.5. Сучасні інформаційні технології в практиці наукових 

досліджень 

5 

УСЬОГО: 22 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки  

1.2.1.Управлінська економіка та статегії бізнесу 4 

1.2.2.Концепції та моделі розвитку соціально-економічних 

систем 

4 

1.2.3.Методи досліджень в економіці 4 

УСЬОГО: 12 

1.1+1.2: 34 

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Цикл дисциплін професійної підготовки вільного вибору аспіранта 

(аспірант вибирає 4 дисципліни з наданих) 

2.1.1.Системний аналіз в економіці та управлінні 5 

2.1.2.Оцінка інноваційного потенціалу соціально-економічних 

систем 

5 

2.1.3.Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на 

основі інноваційного розвитку галузей економіки 

5 

2.1.4.Актуальні проблеми сталого розвитку підприемства як 

економіко-екологічної системи 

5 

2.1.5.Економічна безпека підприємства 5 

2.1.6.Актуальні проблеми розвитку економіки України 5 

2.1.7.Комерціалізація наукових досліджень та трансфер 

технологій 

5 

2.1.8.Сучасні завдання стратегічного розвитку персоналу 

підприємства 

5 

УСЬОГО: 20 

3. Практична підготовка 

3.1. Педагогічна практика 6 

УСЬОГО: 6 



РАЗОМ: 60 

 

 

АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ 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 азійської 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. 

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; 

– 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 теорія 

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. 

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: В.І. 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. 

Зміст дисципліни: 

1. Загальна методологія та методика використання інформаційних 

технологій у наукових дослідженнях та розробках. 

2. Поняття та розвиток інформаційних технологій. 

3. Поняття і та класифікація інформаційних систем.  

4. Інформаційні технології на етапі збору та обробки попередньої 

наукової інформації. 

5. Інформаційні технології в математичному моделюванні задач 

економіки  та менеджменту. 

6. Застосування інформаційних технологій для розв’язку 

оптимізаційних задач менеджменту. 

7. Застосування інформаційних технологій при обробці даних 

експериментальних досліджень. 

8. Методи та інформаційні технології в оформленні результатів 

наукових розробок. 

9. Робота зі структурованими документами. 

10. Мультимедійні інформаційні технології. 

11. Комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Інтернет. 

12. Захист та забезпечення безпеки інформації в комп’ютерних системах. 

 

 

1.2 Цикл дисципліни професійної підготовки 

 

1.2.1 Управлінська економіка та стратегії бізнесу 

Мета: формування комплексної системи теоретичних знань та 

практичних навичок щодо застосування прийомів і методів управління, 

проведення стратегічного аналізу та розробки стратегій у підприємництві, 



створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного 

функціонування в динамічному ринковому середовищі. 

Зміст дисципліни: 

1. Передумови застосування та концепційні засади стратегічного 

управління у підприємництві. 

2. Стратегічний аналіз, оцінка та прогнозування розвитку середовища 

економічного суб’єкту. 

3. Теоретико-методологічні аспекти реалізації цільового управління. 

4. Організаційне забезпечення стратегічного управління у 

підприємництві. 

5. Фінансово-економічне забезпечення реалізації стратегії у 

підприємництві. 

6. Соціально-психологічне забезпечення системи стратегічного 

управління у підприємництві. 

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. 

8. Стратегічне управління комерційною діяльністю підприємства. 

9. Стратегічне управління персоналом та формування стратегічної 

поведінки. 

10. Методи розробки стратегії у підприємництві. 

11. Стратегічний контролінг та оцінювання реалізації стратегії 

підприємства. 

 

1.2.2. Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем 

Мета: формування нового економічного світогляду та економічного 

мислення на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення 

трансформації економічних систем у контексті узагальнення теорії і 

практики соціально-економічного розвитку. 

Зміст дисципліни: 

1. Еволюція наукових підходів до аналізу сутності, структури та 

типологізації економічних систем. 

2. Визначальні характеристики сучасних економічних систем. 

3. Теоретичні засади економічного розвитку систем: моделі та концепції. 

4. Генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної 

транзитології. 

5. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних 

трансформацій. 

6. Стратегічний контур управління розвитком соціально-економічних 

систем. 

7. Закономірності розвитку сучасних економічних систем. 



8. Національні моделі трансформаційних економік. 

9. Теоретичні основи сталого економічного розвитку в умовах 

глобалізації. 

10. Конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах 

глобалізації. 

11. Механізми економічних перетворень в епоху глобалізації. 

12. Стратегічні пріоритети реінтеграції національних суб’єктів 

господарювання до сучасного світогосподарського середовища. 

 

1.2.3 Методи досліджень в економіці 

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.  

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки вільного вибору аспіранта 

 

2.2.1 Системний аналіз в економіці та управлінні 

Мета: формування нового економічного світогляду та економічного 

мислення на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення 

трансформації економічних систем у контексті узагальнення теорії і 

практики соціально-економічного розвитку. 

Зміст дисципліни: 

1. Еволюція наукових підходів до аналізу сутності, структури та 

типологізації економічних систем. 

2. Визначальні характеристики сучасних економічних систем. 

3. Теоретичні засади економічного розвитку систем: моделі та концепції. 



4. Генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної 

транзитології. 

5. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних 

трансформацій. 

6. Стратегічний контур управління розвитком соціально-економічних 

систем. 

7. Закономірності розвитку сучасних економічних систем. 

8. Національні моделі трансформаційних економік. 

9. Теоретичні основи сталого економічного розвитку в умовах 

глобалізації. 

10. Конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах 

глобалізації. 

11. Механізми економічних перетворень в епоху глобалізації. 

12. Стратегічні пріоритети реінтеграції національних суб’єктів 

господарювання до сучасного світогосподарського середовища. 

 

2.2.2 Оцінка інноваційного потенціалу соціально-економічних систем 

Мета: сформувати у аспірантів професійні компетенції, навчивши їх 

здійснювати аналітичну діяльність в області  інноваційної  економіки  

проводити  дослідження  в  області  оцінки інноваційного потенціалу 

економічних систем. 

 Зміст дисципліни: 

1. Інноваційна економіка: поняття, зміст і необхідність для України. 

2.Становлення постіндустріальної «нової» економіки. 

3.Інновації як чинник економічного зростання.  

4.Перехід до безперервного інноваційного процесу як головна 

особливість сучасного економічного зростання.  

5.Моделі інноваційних процесів.  

6.Системний підхід до управління інноваційною діяльністю. 

7.Національна інноваційна система України: зміст, формування, 

можливості і проблеми.  

8.Проблема переходу вітчизняної економіки від сировинного до 

інноваційного типу як проблема активізації основних суб'єктів інноваційної 

діяльності.  

9.Базові принципи формування політики України в області 

інтелектуальної власності і конкретні заходи щодо їх реалізації.  

10.Інститути інноваційної інфраструктури і можливості їх модернізації: 

зміст, роль в гармонізації ринків інновацій, інноваційного капіталу і 

інноваційної продукції, і послуг з підтримки інноваційної діяльності. 



11. Інститути і їх роль в гармонізації зв'язків між чотирма типами 

ринків: ринками інновацій, ринками інноваційного капіталу, ринками 

інноваційної продукції і ринками послуг з підтримки інноваційної діяльності. 

12. Розвиток інноваційної інфраструктури на основі технопарковых 

структур: інкубаторів, технопарків, технополісів і наукоградів, і фінансових 

інститутів.  

13.Прогнозування інноваційної діяльності: зміст, методи,  труднощі  в 

умовах змін.  

14.Роль малого бізнесу як пілотного виробництва в інноваційному 

менеджменті. 

 

2.2.3. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі 

інноваційного розвитку галузей економіки 

Мета: формування професійної компетенції, що містить навички 

виявлення теоретичних   і  методологічних  принципів,  методів   і  способів   

управління підприємствами і галузями як економічними системами на основі 

забезпечення їх конкурентоспроможності за рахунок інноваційного розвитку. 

Зміст дисципліни: 

1. Конкуренція і конкурентоспроможність: глобальна 

конкурентоспроможність, проблеми управління конкурентоспроможністю в 

сучасних умовах.  

2. Закони, під впливом яких формується конкурентоспроможність 

товарів і послуг.  

3. Вітчизняні і зарубіжні науково-практичні теорії в області управління 

конкурентоспроможністю.  

4. Ринок: поняття, структура, елементи інфраструктури, ринкова 

конкуренція.  

5. Законодавство України, спрямоване на розвиток 

конкурентоспроможності в країні.  

6. Основні рейтинги, що визначають конкурентоспроможність держав, 

їх структура, методи їх визначення.  

7. Сучасні концепції і класичні школи управління та їх еволюція. 

8.  Конкурентоспроможність продукції і товару, модель виробництва 

конкурентоздатної продукції.  

9. Управління конкурентоспроможністю організації, методи оцінки 

конкурентоспроможності організації.  

10. Національна конкурентоспроможність.  

11. Основні показники конкурентоспроможності в міжнародній і 

українській практиці.  



12. Створення цінових і конкурентних переваг.  

13. Важелі і механізми дії в управлінні конкурентоспроможністю. 

 

2.2.4 Актуальні проблеми сталого розвитку підприємства як  

економіко – екологічної системи 

 Мета: формування основ цілісного екоцентричного світогляду щодо 

напрямів розвитку цивілізації, шляхів гармонізації екологічних, економічних 

та соціальних аспектів людської діяльності на глобальному. локальному та 

місцевому рівнях, а також сучасних підходів щодо кількісної оцінки 

управлінських рішень у контексті сталого розвитку. 

Зміст дисципліни: 

1. Поняття і значення екологічної економіки. Потреби та ресурси 

довкілля. 

2. Розвиток еколого-економічних вчень: етапи, напрями, школи. 

Вчення про ноосферу В.І. Вернадського. 

3. Екстерналії в екологічній економіці. 

4. Методичні засади еколого-економічного аналізу. 

5. Сталий розвиток - сучасна модель розвитку людства. 

6. Екологічна   політика.  Стратегія   Державної   екологічної політики 

України на період до 2020 року. 

7. Практика розвитку екологічно орієнтованих підприємств  в Україні. 

 

2.2.5 Економічна безпека підприємства 

Мета: опанувати теоретичні та практичні засади забезпечення 

управління системою економічної безпеки підприємств та дослідження 

актуальних проблем економічної безпеки сучасних підприємств. 

Зміст дисципліни: 

1. Концептуальні основи національної та економічної безпеки. 

2. Соціальна складова в системі національної безпеки. 

3. Економічна та соціальна безпека особи. 

4. Економічна безпека підприємства. 

5. Структурна трансформація економічного розвитку в конструкції 

економічної безпеки.  

6. Фінансова складова економічної безпеки. 

7. Інвестиційна складова економічної безпеки 

8. Інноваційна модель економічної безпеки. 

9. Економічна безпека регіону: сутність та основні чинники. 

10. Зовнішньоекономічна безпека. 

11. Політика забезпечення економічної безпеки. 



 

2.2.6. Актуальні проблеми розвитку економіки України  

Мета: формування  сучасного економічного світогляду, національної 

свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем розвитку 

української економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях.  

Зміст дисципліни: 

1. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України . 

2. Основи розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі 

національної економіки. 

3.Формування інноваційного людського потенціалу української 

економіки.  

4. Аграрний сектор економіки і його роль у продовольчій безпеці 

України.  

5. Інституційні перетворення  в українській економіці. 

6. Організаційно-економічні форми інноваційного підприємництва в 

Україні.  

7. Ринковий механізм  регулювання інноваційного підприємництва . 

 8. Структурні трансформації у промисловому виробництві та механізм 

структурної корекції економіки регіону. 

 9. Організаційно-економічні механізми формування регіональних 

ринків послуг.  

 

2.2.7. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій 

Мета: формування у аспірантів комплексного розуміння сутності, 

механізму та принципів комерціалізації результатів наукових досліджень, 

системи захисту, методів розпорядження інтелектуальною власністю та 

порядку здійснення трансферу технологій. 

Зміст дисципліни: 

1.Механізм та функції комерціалізації результатів наукових 

досліджень. 

2.Специфіка обліку та оподаткування операцій з результатами 

наукових досліджень. 

3.Принципи та форм фінансування комерціалізації наукових 

досліджень. 

4.Методи управління ризиками комерціалізації наукових досліджень. 

5.Порядок та форми розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. 

6.Механізм та шляхи трансферу технологій. 



7.Методи та принципи вартісної оцінки результатів наукових 

досліджень. 

8.Стратегії та механізм підтримки інтелектуальної безпеки. 

 

2.2.8. Сучасні завдання стратегічного розвитку персоналу 

підприємства 

Мета: формування у аспірантів комплексної компетентності та 

системи знань з  виявлення необхідності у професійному розвитку персоналу 

на основі використання сукупності  заходів,  проведення  професійного  

навчання  та  контролю за його  проведенням  з  урахуванням  переходу  до  

інформаційного суспільства. 

Зміст дисципліни: 

1.Розвиток персоналу як об’єкт стратегічного управління організації. 

2. Організація розвитку персоналу підприємства. 

3.Управління проектами, інформаційно-методичне та нормативно-

правове забезпечення розвитку персоналу. 

4.Економічні аспекти розвитку персоналу. 

5. Прогнозування й планування розвитку персоналу. 

6. Системи освіти і професійної підготовки персоналу. 

7.Атестація і сертифікація персоналу як методи його оцінювання та 

розвитку. 

8. Закордонний досвід розвитку персоналу. 

9.Планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом. 

10. Планування й організація соціального розвитку персоналу. 

11.Стимулювання розвитку персоналу. 

 

3. Практична підготовка 

 

3.1. 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 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 051 Економіка 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 

4.2 Участь у наукових конференціях 12 

4.3. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях 50 

4.4. Атестація (щорічна) 4 

4.5. Підготовка та захист дисертаційної роботи 110 

УСЬОГО: 180 

 

Напрями наукових досліджень. Дисертації згідно профілю ОНП 

виконуються за такими пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: 

1.Підприємство як суб'єкт господарювання.  

2.Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-

правові та економічні форми підприємницької діяльності.  

3.Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. 

Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку 

підприємництва.  

4.Економічна безпека підприємницької діяльності.  

5.Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, 

структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.  

6.Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та 

шляхи ефективного використання.  

7.Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми 

та шляхи її реалізації на підприємствах.  

8.Виробничо-господарська діяльність підприємства.  

9.Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.  

10.Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й 

інтенсифікації виробництва.  

11.Затрати та собівартість продукції.  

12.Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: 

конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; 

реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація 

підприємства.  

13.Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.  



14.Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-

календарне планування, бізнес-планування.  

15.Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.  

16.Принципи та методи управління підприємством.  

17.Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, 

переміщення персоналу підприємства. Ефективність управління персоналом 

на підприємстві.  

18.Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств 

з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного 

розвитку.  

 

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 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 (доктора наук), 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 дисертаційної роботи регулюються чинними 

нормативними документами щодо атестації кадрів вищої кваліфікації.  



8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НЬОГО 



 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану підготовки доктора філософії 

зі спеціальності 051 Економіка 

 

Код та найменування спеціальності – 051 Економіка 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень 

Спеціалізація – не передбачено 

Навчальний план складено на основі Освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка 

Форма навчання – очна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфертно-

накопичувальної системи та строк навчання – 60 кредитів, 4 роки 

Навчальний план підготовки доктора філософії затверджений Вченою 

радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

(протокол №13  від «05»   травня  2016 р.) 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – наявність 

у здобувача вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» або освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями, що відповідають 

Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(Перелік 2015), затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.11.2015 р. №1151. 

 

 



 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

Дисципліни циклу загальнонаукової підготовки 

Оволодіти загальнонауковими 

(філософськими) 

компетентностями, спрямованими 

на формування системного 

наукового світогляду, 

професійної етики та загального 

культурного кругозору 

Знати основні етапи розвитку 

філософської думки, теорію й 

методологію філософії, вміти 

критично аналізувати новітні 

філософські школи та напрямки 

філософських поглядів і 

соціальних учень 

Філософія науково-

дослідної 

діяльності  

(загальний обсяг 4 

кредити ЄКТС) 

Вміти застосовувати 

загальнонаукові (філософські) 

компетентності, спрямовані на 

формування системного 

наукового світогляду, 

професійної етики та загального 

культурного кругозору 

Здобути мовні компетентності, 

достатні для представлення та 

обговорення результатів своєї 

наукової діяльності іноземною 

мовою в усній та письмовій 

формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових 

текстів зі спеціальності 

Знати граматику іноземної мови 

Академічна 

англійська мова 

(загальний обсяг 6 

кредитів ЄКТС) 

Вміти використовувати іноземну 

мову у професійній діяльності, 

спілкуватися іноземною мовою в 

усній та письмовій формах, 

використовувати іноземну мову 

в соціально-побутовій та 

професійних сферах 

Здобути педагогічні 

компетентності, достатні для  

проектування та реалізації занять, 

заснованих на використанні 

сучасних освітніх технологій. 

Здатність реалізовувати 

технології формування творчої 

особистості. Здатність 

використовувати інноваційні 

технології у виховній роботі  

Знати сутність та особливості 

сучасних технологій навчання і 

виховання, основи, стан та 

перспективи  інноваційного 

розвитку освіти. Знати різні 

методичні та психологічні 

аспекти сучасних інтерактивних 

технологій від постановки 

навчальних цілей до вибору 

методичних засобів досягнення 

очікуваного навчального 

результату при викладанні 

економічних дисциплін 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

(загальний обсяг 4 

кредити ЄКТС) 

Вміти реалізовувати сучасні 

технології навчання і виховання 

в освітньому процесі, 

аналізувати стан і перспективи 

інноваційного розвитку освіти, 

захищати права педагога і 

здобувача в інноваційному 

освітньому процесі, розвити 

мотивацію до системності, 

креативності, інноваційності, 

професійного і особистісного 

саморозвитку.  Вміти розробляти 

електронні навчальні курси та 

проводити тренінги 

економічного навчання. Вміти 

використовувати 

психодіагностичні навички під 

час контролю та оцінювання 

знань; розробляти та проводити 

економічні ігри.  

Знати зміст основних розділів 



Дисципліни циклу професійної підготовки 

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки 

Здатність формувати та 

науково обґрунтовувати 

актуальні завдання 

стратегічного управління в 

підприємництві, стратегії 

розвитку підприємництва, 

формування комплексу 

організаційних заходів для 

реалізації обраного варіанту 

стратегії 

Знати основні засади 

формування ефективної 

стратегії розвитку бізнес-

одиниці в підприємництві  

Управлінська економіка 

та стратегії бізнесу 

(загальний обсяг 4 

кредитів ЄКТС) 

Вміти формувати та науково 

обґрунтовувати актуальні 

завдання стратегічного 

управління у підприємництві; 

критично мислити в області 

стратегічного управління; 

розробляти та обґрунтовувати 

проекти та програми 

стратегічного розвитку у 

підприємництві  

Здатність проводити 

порівняльний аналіз сучасних 

моделей соціально-

економічних перетворень. 

Здатність дослідження 

теоретико-методологічних 

засад розвитку соціально-

економічних систем 

Знати основні концепції та 

моделі економічного розвитку 

систем 
Концепції та моделі 

розвитку соціально – 

економічних систем  

(загальний обсяг 4 

кредитів ЄКТС) 

Вміти розробляти стратегії 

розвитку системи як в цілому, 

так і окремих її складових 

Набути універсальних навичок 

дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації 

результатів власного наукового 

дослідження українською 

мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у 

науковій діяльності, 

управління науковими 

проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної 

власності 

Знати сутність основних 

понять і категорій методології 

наукових досліджень; 

еволюцію науки як сфери 

людської діяльності та її зміст 

і функції у суспільстві; 

організацію науки і підготовки 

наукових кадрів, структуру та 

класифікацію науки; 

методологію та процес 

наукових досліджень, оцінку 

їх ефективності; інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень та методику 

роботи над літературними 

джерелами; вибір напрямів 

дослідження з економіки та 

менеджменту; наукової 

організації дослідного 

процесу; форми впровадження 

результатів наукових 

досліджень та вибір критеріїв 

визначення їх ефективності 

Методи досліджень в 

економіці 

(загальний обсяг 4 

кредитів ЄКТС) 

Вміти обирати об’єкти та 

методи наукового 

дослідження; здійснювати 

пошук й аналіз інформації з 

використанням 



документальних та 

електронних джерел; 

застосовувати методи та 

методичні прийоми збору 

інформації для наукових 

досліджень; обирати та 

обґрунтовувати конкретні 

напрями досліджень; 

організовувати процес 

досліджень; використовувати 

автоматизовані системи та 

програми обробки інформації 

у наукових дослідженнях; 

складати звіти про науково-

дослідну роботу; 

розраховувати ефективність 

наукових досліджень 

Вибіркові дисципліни професійної підготовки 

Здатність дослідження 

теоретико-методологічних 

засад розвитку соціально-

економічних систем  

Здатність використовувати 

системний підхід для 

аналізування тенденцій, що 

характеризують сучасний 

розвиток вітчизняної 

економіки та підприємств, та 

визначення факторів, що 

впливають на результати 

господарської діяльності 

Знати основні концепції та 

моделі економічного розвитку 

систем 

Системний аналіз в 

економіці та управлінні 

(загальний обсяг 5 

кредити ЄКТС 

Вміти виділити аспекти 

системності, осмислити 

тенденцій розвитку, 

застосувати системний підхід  в 

науковому дослідженні, 

управлінській діяльності. 

Опанувати технології 

системного аналізу та 

застосувати їх на практиці. 

Здатність до пошуку рішень в 

області державного 

регулювання інноваційної 

діяльності; самостійно 

складати аналітичні звіти з 

точки зору їх застосовності для 

практичних рекомендацій і 

оцінки заходів в області 

економіки інновацій; оволодіти 

навичками роботи з 

оригінальними науковими 

публікаціями і законодавчими 

актами, що відносяться до 

предмета, що вивчається. 

Знати останні досягнення в 

області інноваційної 

економіки і економічного 

забезпечення інновацій; 

провідні математичні методи 

аналізу в цій області; можливі 

траєкторії розвитку інститутів 

національної інноваційної 

системи України та їх 

поведінку в умовах 

невизначеності; методи 

активізації суб'єктів 

інноваційної діяльності; 

методи оцінки інноваційного 

потенціалу організації; методи 

прогнозування інноваційної 

діяльності. 

Оцінка інноваційного 

потенціалу соціально-

економічних систем  

(загальний обсяг 5 

кредитів ЄКТС) 

Вміти критично оцінювати 

результати досліджень в 

області інноваційної 

діяльності; виявляти 



перспективні напрями 

інноваційного розвитку; 

обґрунтовувати методологічну 

базу досліджень; науково 

обґрунтовувати актуальність, 

теоретичну і практичну 

значущість вибраної тематики 

наукових досліджень в області 

економіки інновацій. 

Оволодіти сучасними 

методами оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємств з урахуванням 

основних показників, що 

використовуються у 

міжнародній та вітчизняній 

практиці; питаннями 

національної 

конкурентоспроможності, а 

також важелями і механізмами 

дії в управлінні 

конкурентоспроможністю 

підприємств на основі 

інноваційного розвитку 

галузей економіки 

Знати зміст поняття 

конкурентоспроможність; її 

основні види; закони, до яких 

вона схильна; чинники, що 

чинять на неї істотний вплив, 

показники оцінки, важелі дії. 
Забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємств на основі 

інноваційного розвитку 

галузей економіки 

(загальний обсяг 5 

кредитів ЄКТС) 

Уміти виявляти теоретичні і 

методологічні принципи, 

методи і способи управління 

підприємствами і галузями як 

економічними системами на 

основі забезпечення їх 

конкурентоспроможності за 

рахунок інноваційного 

розвитку. 

Здобути універсальні і 

професійні компетенції на 

основі розуміння цілісного 

екоцентричного світогляду 

щодо напрямів розвитку 

цивілізації, шляхів гармонізації 

екологічних, економічних та 

соціальних аспектів людської 

діяльності на глобальному, 

локальному та місцевому 

рівнях 

Знати основні поняття і 

принципи концепції сталого 

розвитку суспільства, загальні 

характеристики індикаторів 

сталого розвитку суспільства 

Актуальні проблеми 

сталого розвитку 

підприємства як 

економіко – екологічної 

системи (загальний обсяг 

5 кредити ЄКТС) 

 

Вміти розраховувати локальні 

та регіональні індикатори 

сталого розвитку, 

обґрунтовувати рішення, 

пов’язані з розвитком 

економічно – екологічних 

систем  

Здатність виявляти нові 

можливості для розвитку 

підприємств та забезпечувати 

їх  реалізацію в умовах 

високого динамізму та 

невизначеності зовнішнього 

середовища 

Здатність формування системи 

економічної безпеки 

підприємства 

 

Знати концептуальні засади 

економічної безпеки 

підприємства, основоположні 

принципи побудови та 

функціонування систем 

економічної безпеки 
Економічна безпека 

підприємства (загальний 

обсяг 5 кредити ЄКТС) 

  

Вміти досліджувати 

потенційні та реальні загрози 

економічній безпеці 

підприємства, розробляти та 

запроваджувати заходи із 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

Здатність оцінювати стан та 

перспективи розвитку 

Знати основні стратегічні 

моделі розвитку національної 
Актуальні проблеми 



української економіки, 

формувати науково 

обґрунтовані рішення 

актуальних економічних 

проблем на мікро-, мезо- та 

макрорівнях.  

 

економіки; засади розвитку 

інноваційно-

конкурентоспроможної моделі 

української економіки; 

сутність, структуру і 

механізми формування 

інноваційного людського 

потенціалу української 

економіки; напрямки та засади 

здійснення структурних 

перетворень у економіці 

України на мікро-, мезо- та 

макрорівнях; основи, 

особливості та механізми  

заснування  власної   

підприємницької справи. 

розвитку економіки 

України (загальний обсяг 

5 кредитів ЄКТС) 

 

 

Вміти оцінити 

найоптимальнішу модель 

розвитку національної 

економіки, в основі якої 

повинна лежати економічна 

безпека нації; проаналізувати 

шляхи формування і розвитку 

людського потенціалу як 

пріоритетного економічного 

ресурсу інноваційної 

економіки; визначити основні 

ринкові та неринкові 

механізми структурних 

перетворень вітчизняної 

економіки; обґрунтувати 

організаційно-економічні 

механізми інноваційних змін у 

економіці регіонів країни; 

здійснювати бізнес-

планування малого і 

середнього підприємництва.  

Набути навичок у сфері 

організації та особливостей 

фінансування господарського 

обороту результатів наукових 

досліджень; аналізувати та 

проводити оцінку об’єктів 

інтелектуальної власності, 

механізму формувати та 

обґрунтовувати управлінські 

рішення щодо комерціалізації 

наукових досліджень та 

передачі майнових прав на 

результати наукової діяльності. 

Знати сутність, структуру і 

функції інтелектуального 

капіталу; загальні принципи 

оцінки інтелектуальної 

власності; механізм 

управління інтелектуальним 

капіталом; методику обліку та 

податкового менеджменту 

об’єктів інтелектуальної 

власності; основні форми 

розпорядження майновими 

правами інтелектуальної 

власності; теоретичні засади 

підтримки інтелектуальної 

безпеки у процесі 

Комерціалізація 

наукових досліджень та 

трансфер технологій  

(загальний обсяг 5 

кредитів ЄКТС) 



господарської діяльності. 

Вміти організовувати 

трансфер технологій; 

здійснювати фінансування 

комерціалізації 

інтелектуальної власності; 

забезпечувати охорону 

результатів наукових 

досліджень; аналізувати 

ефективність комерціалізації 

результатів наукових 

досліджень; планувати та 

керувати процесом 

комерціалізації 

інтелектуальної власності; 

здійснювати реєстрацію прав 

на об’єкти інтелекту 

Здатність  до формування та 

науково обґрунтовування 

актуальних завдань процесів 

стратегічного управління 

розвитком  персоналу 

підприємства; здатність до 

пошуку нових підходів 

пов’язаних з удосконаленням 

процесів управління розвитком 

персоналу підприємства;  

здатність моделювати 

взаємозалежність результатів 

стратегічного управління 

розвитком персоналу та 

виробничо-господарської 

діяльності підприємства. 

Знати сутність розвитку 

персоналу та його роль у 

забезпеченні 

конкурентоспроможності 

працівників і самої організації; 

зміст та сутність складання та 

реалізації проекту розвитку 

персоналу; планування й 

аналіз витрат на розвиток 

персоналу; поняття й завдання 

ділової оцінки персоналу; 

напрями удосконалення 

соціальної структури й 

професійного складу 

працівників; сутність та 

методи матеріального та 

нематеріального 

стимулювання персоналу 

Сучасні завдання 

стратегічного розвитку 

персоналу підприємства 

(загальний обсяг 5 

кредитів ЄКТС) 
Вміти розробляти програми з 

підвищення 

конкурентоспроможності 

персоналу підприємства; 

володіти інструментарієм 

стимулювання працівників, 

що передбачає необхідність 

врахування внутрішнього 

потенціалу працівника; 

здійснювати аналіз майбутніх 

потреб, що обумовлюють 

необхідність та основні 

напрями розвитку персоналу; 

вміти розробляти проекти 

розвитку персоналу на основі 

використання традиційних та 

новітніх методик; 



розраховувати додаткову 

потребу організації в 

робітниках і фахівцях з вищою 

освітою і на цій основі 

визначати обсяги їх 

професійного навчання у 

навчальних закладах і 

безпосередньо на виробництві; 

розробляти проекти адаптації 

персоналу; планувати кар’єрне 

просування персоналу; 

здійснювати планування 

соціального розвитку 

персоналу. 

Дисципліни циклу практичної підготовки 

Оволодіти  сучасними  

методами, формами та 

засобами навчання; здатність 

до формування на базі 

одержаних у вищому 

навчальному  закладі  знань  із  

базових  психолого-

педагогічних  дисциплін, 

професійних навичок та вмінь 

для вирішення конкретних 

навчально-виховних задач в  

умовах  реального  

педагогічного  процесу; 

здатність до виховання  

потреби  систематично 

оновлювати  свої  знання  та  

творчо  їх  застосовувати  в  

практичній  діяльності.   

 

Знати основні  поняття  і  

категорії  педагогіки  та  

методики  викладання  у  

вищих навчальних закладах; 

навчально-методичні 

комплекси для студентів 

вищих навчальних закладів; 

сучасні підходи до 

формування у студентів 

професійної компетентності; 

інноваційні освітні технології 

навчання у вищих навчальних 

закладах; форми,  види  і  

способи  контролю  й  

оцінювання  рівня  

сформованості професійних 

компетентностей; основні 

організаційні форми реалізації 

освітнього процесу у вищих 

навчальних закладах; основи 

планування освітнього 

процесу у вищому 

навчальному закладі; основні 

положення законодавства 

України в галузі вищої освіти, 

програмних документів, які 

стосуються навчання  

студентів та викладання у 

ВНЗ; завдання і функції 

науково педагогічного 

працівника; вимоги до 

підготовки документального 

супроводу викладання у ВНЗ; 

основні принципи, методи, 

види навчання у ВНЗ 

Педагогічна практика 

(загальний обсяг 6 

кредитів ЄКТС) 

Вміти визначати й аналізувати 

цілі, зміст, принципи, методи і 



прийоми навчання; 

аналізувати,  обирати  й  

ефективно  використовувати  

навчально-методичні 

комплекси для студентів 

вищих навчальних закладів; 

контролювати й оцінювати 

рівень сформованості всіх 

складників професійної 

компетентності; планувати й 

реалізовувати різні форми 

організації освітнього процесу 

у вищому навчальному 

закладі; планувати 

(проектувати) вивчення 

навчальних дисциплін; 

відбирати, структурувати 

зміст навчального матеріалу 

для проведення різних видів 

навчальних занять; 

використовувати  знання  про  

індивідуально-вікові  

особливості  молоді  при 

проведенні занять; 

застосовувати  інноваційні 

методи,  прийоми  та  засоби  

навчання і виховання 

студентів; підвищувати 

професійні вміння, вивчати 

передовий педагогічний 

досвід 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

Директор Науково-навчального інституту 

економіки і менеджменту 

ДВНЗ «Приазовський державний  

технічний університет»                                                            Р. О. Толпежніков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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 професорсько-

викладацьким складом, що має необхідний професійний та науково-

методичний 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 кафедрах 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 

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 науково-

дослідні інститути Національної академії наук України.  

Для забезпечення процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеню 

доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» у ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» утворена проектна група у складі 

відповідального за підготовку та членів групи. Інформація про склад 

науково-педагогічних працівників проектної групи наведена у першому 

параграфі даного розділу.  

Для реалізації освітньої складової програми підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеню доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» 

планується залучити 10 викладачів, серед яких 5 докторів наук і 5 кандидатів 

наук, що працюють в університеті на постійній основі. Всі викладачі мають 

фахову освіту, вчасно проходили підвищення кваліфікації та стажування у 

відповідності з діючими вимогами. Інформація про якісний склад науково-

педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із 

спеціальності 051 «Економіка», наведена у другому параграфі даного 

розділу. 



За підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 051 «Економіка» буде відповідати кафедра економіки 

підприємств, яка функціонує у структурі навчально-наукового інституту 

економіки і менеджменту ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет».  

Кафедра  економіки підприємств є випусковою для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

На кафедрі працюють 12 штатних науково-педагогічних працівників, з них 

11 з науковими ступенями і вченими званнями (3 доктори наук, 8 кандидатів 

наук). Якісний склад випускової кафедри економіки підприємств наведений у 

третьому параграфі даного розділу. 

Інформація про завідувача випускової кафедри економіки підприємств  

наведена у четвертому параграфі даного розділу. 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

навчального процесу за третім (науковим) рівнем підготовки дозволяє 

зробити висновок про спроможність ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеню доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка у відповідності до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№1187.



1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої 

освіти 

кафедри економіки підприємств із спеціальності 051 Економіка  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної групи 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.Толпежніков 

Роман 

Олексійович, 

керівник 

проектної 

групи 

декан 

економічного 

факультету, 

директор НН 

ІЕМ, професор 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет 

(1998, менеджмент у 

виробничій сфері, 

спеціаліст) 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – «Економіка та 

управління підприємствами  

(за видами економічної 

діяльності)», «Проактивне 

управління сукупним потенціалом 

промислових підприємств»; 

доцент кафедри економіки 

підприємств. 

 

17 років 

 

Наведено в додатку 

А 

ДВНЗ «ПДТУ», 

спеціалізована вчена рада 

Д12.052.02  захист 

докторської дисертації 2013 

р., зі спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за темою 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових підприємств»« 

2.Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Ленінградський 

технологічний інститут 

(1987, механічне 

обладнання заводів ПБМ, 

інженер) 

Доктор екон. наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

«Стратегічне управління 

конкурентним розвитком 

промислових підприємств»; 

доцент кафедри економіки та 

економічної інженерії 

19 років 

9 місяців 

Наведено в додатку 

А 

ДВНЗ «ПДТУ», 

спеціалізована вчена рада 

Д12.052.02  захист 

докторської дисертації 

04.07.2015 р., зі спеціальності 

08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами, 

за темою «Стратегічне 

управління конкурентним 



розвитком промислових 

підприємств» 

3. Верескун 

Михайло 

Вікторович  

декан факуль-

тету 

інформаційних 

технологій, 

професор 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет 

(1998 р., Менеджмент у 

виробничій сфері, 

спеціаліст) 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – «Економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)», 

«Методологія управління 

конкурентоспроможністю великих 

промислових підприємств»; 

доцент кафедри економіки 

підприємств. 

17 років 

4 місяці 

Наведено в додатку 

А 

ДВНЗ «ПДТУ», 

спеціалізована вчена рада 

Д12.052.02  захист 

докторської дисертації 2013 

р., зі спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за темою 

«Методологія управління 

конкурентоспроможністю 

великих промислових 

підприємств» 

4. Черната 

Тетяна 

Миколаївна 

доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет» 

(1997 р.,   

Економіка і управління в 

машинобудуванні, 

інженер – економіст)  

Кандидат економічних наук, 

08.06.01 - «Економіка, 

організація і управління 

підприємствами», «Комплексна 

оцінка та аналіз виробничо-

господарської діяльності 

підприємства»; доцент кафедри 

економіки підприємств  

18 років 

8 місяців 

Наведено в додатку 

А 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«Приазовський державний 

технічний університет» за 

напрямом «Педагогічна освіта»; 

свідоцтво 12СПК 839135 від 

27.12.2012 р. 

5. 

Камишникова 

Евеліна 

Вікторівна  

доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» (2008р., 

Економіка підприємства, 

магістр)  

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 – «Економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)»; 

«Методи оцінки економічної 

безпеки промислових 

підприємств»; доцент кафедри 

економіки підприємств 

6 років  

10 місяців 

Наведено в додатку 

А 

Монографія «Экономическая 

безопасность промышленных 

предприятий», 2013 р., 

атестат доцента №038180 від 

03.04.2014 р. 



6. Горохова 

Тетяна 

Вадимівна 

старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» (2010, 

Економіка підприємства, 

магістр 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого (2015, 

Правознавство, бакалавр 

юрист) 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності); 

«Оцінка впровадження 

корпоративної соціальної 

відповідальності на промислових 

підприємствах» 

2 роки 
Наведено в додатку 

А 

ДВНЗ «ПДТУ», 

спеціалізована вчена рада 

Д12.052.02  захист 

кандидатської дисертації 

28.05.2014 р., зі спеціальності 

08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами, 

за темою «Оцінка 

впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності 

на промислових 

підприємствах» 

Братиславський економічний 

університет, Інститут 

економіки та менеджменту, 

01.10.2015-29.02.2016, 

стажування, звіт, наказ № 27-

39 від 21.09.2015 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

  немає  

 

 

Ректор                В.С. Волошин 

 



Додаток А 

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) членів проектної групи, яка утворена у складі відповідальної 

за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри економіки підприємств зі 

спеціальності 051 Економіка  

1. 

Толпежніков 

Роман 

Олексійович, 

керівник 

проектної 

групи  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Толпежніков Р.О. Забезпечення інновативності проактивного управління 

на промислових підприємствах / Р.О. Толпежніков, М.І. Балашов // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні 

науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2015. – Вип. 30. – С. 48-52. 

2. Толпежніков Р.О. Проактивне управління сукупним потенціалом 

підприємства / Р.О. Толпежніков: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2012. – 300 с.  

3. Толпежніков Р.О. Формування механізму бізнес – партнерства об’єднань 

промислових підприємств / Р.О. Толпежніков // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник 

наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний 

університет, 2015. – Вип. 29. – С. 68-72. 

4. Толпежніков Р.О. Проактивне управління фінансовою складовою 

комплексу маркетингу промислового підприємства / Р.О. Толпежніков // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: 

Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

Приазовський державний технічний університет, 2014. – Вип. 28. – С. 50-

55. 

5. Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового 

потенціалу підприємства / Р.О. Толпежніков // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 2, Т. 1. – С. 277-282. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Толпежніков Р.О. Менеджмент конкурентного потенціалу підприємства / 

Р.О. Толпежніков // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2014». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2014. -Т. 4. – С. 22-25. 

2. Толпежніков Р.О. Управління економічним потенціалом підприємства в 

сучасних умовах / Р.О. Толпежніков // Збірник тез доповідей міжнародної 

науково – технічної конференції «Університетська наука – 2012». – 

Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2012. -Т. 3. – 

С. 134-135. 

3. Толпежніков Р.А. Теоретически – методологические основы управления 

потенциалом предприятия / Р.А. Толпежников // Збірник тез доповідей 

міжнародної науково – технічної конференції «Університетська наука – 

2011». – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2011. 

-Т. 2. – С. 225-226. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902), «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 1 доктора наук, 2 кандидатів наук, член 1 спеціалізованої 

вченої ради 

2. Меліхов 

Андрій 

Анатолійови

ч 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Меліхов А.А.  Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія 

та методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення  / 

А.А. Меліхов: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 441 с.  

2. Меліхов А.А. Реструктуризація підприємств чорної металургії за 

допомогою аутсорсингу промислових газів / А.А Меліхов, К.В. Федун // . 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: 



Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

Приазовський державний технічний університет, 2015. – Вип. 29. – С. 62-67. 

3. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі 

стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання/ А.А 

Меліхов // Схід, 2014. – №2. – С. 10-19. 

4. Меліхов А.А. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конку-

рентоспроможності підприємств / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 29, Т.3. – С. 168-172. 

5. Меліхов А.А. Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного 

розвитку промислових підприємств / А.А Меліхов // Вісник економічної 

науки України, 2014. – №2. – С. 94-98. 

6. Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових 

підприємств України / А.А Меліхов // Вісник Дніпропетровського 

університету: Серія: економіка, 2014. – Випуск 8 (3). – 2014. – № 10/1 - Т. 

22. – С. 29-37. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Меліхов А.А. Застосування механізму аутсорсингу на підприємстві 

чорної металургії / А.А. Меліхов, К.В.Федун // Збірник тез доповідей 

міжнародної науково – технічної конференції «Університетська наука – 

2015». – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2015. 

-Т. 3. – С. 11. 

2. Меліхов А.А. Сутність конкурентного розвитку промислових 

підприємств / А.А. Меліхов // Збірник тез доповідей міжнародної науково – 

технічної конференції «Університетська наука – 2015». – Маріуполь: 

Приазовський державний технічний університет, 2015. -  Т. 3. – С. 14. 

3. Меліхов А.А. Щодо питання оцінки конкурентного розвитку 

промислових підприємств на основі структурних досліджень / А.А. Меліхов 

// Збірник тез доповідей Міжвуз. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки 

та управління у промислових регіонах». – Запоріжжя: ЗНТУ, 15-16 травня 

2014.  

4. Меліхов А.А. Конкурентні переваги стратегічних альянсів / А.А. Меліхов 

// Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної конференції 

«Університетська наука – 2013». – Маріуполь: Приазовський державний 

технічний університет, 2013. -  Т. 3. – С. 102-103. 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., 

номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); керівник НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантам

и 

Підготовлено 2 кандидати наук;  науковий керівник 2 аспірантів 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Крупщенко В.С. Формування та розвиток корпоративних інноваційних 

систем в умовах турбулентної економіки / В.С. Крупщенко // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 212.  

2.Рукавкова О.М. Стратегічна співпраця металургійних підприємств за 

рахунок реалізації кластерної політики / О.М.Рукавкова  // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 213.  

3.Шупікова Є. В. Управління конкурентоспроможністю продукції 

металургійних підприємств / Є.В. Шупікова  // Наука – перші кроки – 2015: 

IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 214.  

4.Федун Е.В. Эффективность стратегии реструктуризации 

металлургического предприятия на основе аутсорсинга энергетического 

хозяйства  / Е.В. Федун   // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна 



студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей 

учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 219.  

3. Верескун 

Михайло 

Вікторович  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Верескун М. В. Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: 

проблеми і рішення / М. В. Верескун // Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – 

Вип. 30. – С. 220–227. – (Серія : Економічні науки). 

2. Верескун, М. В. Методи оцінки ефективності впровадження 

інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : 

збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 1, Т. 

1. – С. 21–26. 

3. Верескун М. В. Обґрунтування і вибір рішень при впровадженні 

інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // 

Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 396-403. – (Серія : 

Економічні науки). 

4. Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю промислових 

підприємств: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 2012. – 280 с. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Верескун М. В. Використання інформаційних технологій в 

муніципальному управлінні / М. В. Верескун // Университетская наука-

2015: тезисы докладов междунар. науч.-техн. конф., 19-20 мая 2015 г. : в 4-х 

т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – Т. 2. – С. 234-235. 

2. Верескун М.В. Реинжениринг бизнес-процессов на предприятии / М.В. 

Верескун // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2015». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2015. -Т. 3. – С. 17-18. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 3 кандидати наук; член 1 спеціалізованої вченої ради 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Разводовська Ю.М. Дослідження ринку електронної торгівлі як засобу 

розширення малого бізнесу в Україні  / Ю.М. Разводовська // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 233-234.  

2.Буц А. Обгрунтування і вибір рішень щодо впровадження інформаційних 

систем на промислових підприємствах / А. Буц  // Наука – перші кроки – 

2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник 

тез доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 236-237.  
3.Бабенко О. Визначення ефективності витрат на інформаційну безпеку 
підприємства / О. Бабенко  // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна 
студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей 
учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: 
ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 237-238.  

4. Черната 

Тетяна 

Миколаївна  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Chenata T.N. Assessment of balance sheet liquidity / T.N.Chernata // News of 

science and education. – 2015. - №9(33). – P. 5-9. 

2. Экономика предприятия: учебное пособие / А.Л. Хотомлянский, Т.Н. 

Черната. – Мариуполь: Издательство ГВУЗ «Приазовский государственный 

технический университет», 2007. –548 с. 

3. Черната Т.Н. Система стратегического управления промышленным 

предприятием / Т.Н. Черната, Т.В. Горохова // LAP LAMBERT Academic 

Publishing. – 2013. – 153 с.  

4. Черната Т.Н. Интегральная оценка финансового состояния предприятия  / 

Т.Н. Черната // Уральский научный вестник. –  2013. - № 29 (77). – C. 30-37  



5. Черната Т.М. Напрямки вдосконалення внутрішнього економічного 

механізму підприємства / Т.М. Черната // Маркетинг: теорія і практика. – 

2013. - №19. - С. 218-222. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Черната Т.М. Економічні методи управління підприємством / Т.М. 

Черната // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2015». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2015. Т. 3. – С. 9. 

2. Черната Т.Н.  Подходы к оценке ликвидности бухгалтерского баланса 

предприятия / Т.Н. Черната // Материалы X международной научно-

практической конференции «Бъдещето въпроси от света на науката - 2014». 

– Т. 6 «Экономические науки». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 

32-34. 

3. Черната Т.Н. Методические вопросы внутрипроизводственного 

коммерческого расчета на основе создания центров финансовой 

ответственности / Т.Н. Черната // Материалы IX международной научно-

практической конференции «Образование и наука без границ - 2013». – Т. 9 

«Экономические науки». – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – С. 76-79. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець 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). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами  

Підготовлено 2 кандидати наук 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Шишканова Т.О. Енергоефективність як чинник забезпечення сталого 

розвитку підприємств та національної економіки / Т.О. Шишканова // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції 

«Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – 

С. 230. 

2. Кулішова О.О. Застосування кластерного підходу як форма підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору України / О.О. Кулішова // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції 

«Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – 

С. 229 

3. Потягіна А.М. Перспективи розвитку транскордонних кластерів на 

кордоні України з Європейським союзом / А.М. Потягіна, В.Р. Дьяченко // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції 

«Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – 

С. 228 

4. Варакута І.А. Методичні питання дослідження фінансово – економічного 

стану транспортного підприємства / І.А. Варакута // Наука – перші кроки – 

2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник 

тез доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 231-232.  

5. 

Камишников

а Евеліна 

Вікторівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Камишникова Е.В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту 

у рамках  корпоративної соціальної відповідальності / Е.В. Камишникова // 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – 

Харків: ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 84-88. 

2. Kamyshnykova E.V. Comparative characteristics of estimation methods of 

corporate social responsibility / E.V. Kamyshnykova, E.A. Dryuk // Scientific 

and educational journal. – Genevе, Switzerland: Publishing Center of The 

international scientific association of economists “Consilium”, 2015. – № 1. – Р. 

86-89.  

3. Камишникова Е.В. Стратегічний підхід до управління корпоративною 

соціальною відповідальністю підприємства / Е.В. Камишникова // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. 

наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1 (10). – Т. I. – С. 81-

85.  

4. Kamyshnykova E.V. The influence of corporate social responsibility on 

business results / E.V. Kamyshnykova // Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. –  



Маріуполь:  ДВНЗ  «ПДТУ». – 2014. – Вип. 28. – С. 70-74.  

5. Камышникова Э.В. Экономическая безопасность промышленных 

предприятий / Т.Г. Логутова, Э.В. Камышникова: Монография. - 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – 230 с.  

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Камишникова Е.В. Основні проблеми впровадження концепції  

корпоративної соціальної відповідальності в українське бізнес середовище / 

Е.В. Камишникова // Університетська наука – 2015: Міжнародна науково-

техн. конф., Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, 

19-20 травня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т. 3. – С. 8. 

2. Камишникова Е.В. Социальное предпринимательство как форма 

проявления социальной ответственности бизнеса / Е.В. Камишникова // 

Університетська наука – 2014: Міжнародна науково-техн. конф., 

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, 20-21 

травня 2014 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – Т. IV. – С. 11. 

 3. Камишникова Е.В. Аналіз стану корпоративної соціальної 

відповідальності в інтегрованих корпоративних структурах України / Р.А. 

Александрова, Е.В. Камишникова // Образование и наука XXI века: IX 

Международная научно-практ. конф., София, 17-25 октября 2013 г. – София: 

«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. III. – С. 68-70.  

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Dryuk E.A. Comparative characteristics of estimation methods of corporate 

social responsibility / E.V. Kamyshnykova, E.A. Dryuk // Scientific and 

educational journal. – Genevе, Switzerland: Publishing Center of The 

international scientific association of economists “Consilium”, 2015. – № 1. – Р. 

86-89.   

2. Максимова К.В. Подходы к структуризации ресурсного потенциала 

предприятия / Е.В. Камишникова, К.В. Максимова // Університетська наука 

– 2013: Міжнародна науково-техн. конф., Приазовський державний 

технічний університет, м. Маріуполь, 14-17 травня 2013 р. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2013. – Т. III. – С. 81-82.  

6. Горохова 

Тетяна 

Вадимівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the 

comparison of market supply channel and consumption dynamics / T. 

Gorokhova, M. Lukash // Economic Review, 2016. - № 45. – Р. 112-122. 

2. Gorokhova T. Enterprises’ features of social responsibility in terms of military 

conflict: case of Ukraine / T. Gorokhova, Y. Petrenko // Economy, finance and 

business management IX. Proceedings of scientific papers on the occasion of the 

Science and Technology Week, 2015. – Р.  205-211. 

3. Gorokhova T. Formation of market gaps’ issues based on the steel industry / T. 

Gorokhova, M. Lukash // Scientific and practical edition. -  Vienna, Austria: 

Publishing Center of The International Scientific Association “Science & 

Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015. -  P. 184-188. 

4. Gorokhova T. Assessment of the industrial enterprises stability according to 

the interests of stakeholders based on fuzzy logic methods / T. Gorokhova // 

Problems of social and economic development of bisiness: Collective 

monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 274-

287.  

5.Черната Т.Н., Горохова Т.В. Система стратегического управления 

промышленным предприятием // Издатель – LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2013. – 153 с. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Gorokhova T. Corporate social responsibility: the key issues of implementation 

in Ukraine / T. Gorokhova // Conference proceedings of International Scientific 

Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars EDAMBA 2015 

"The Era of Science Diplomacy: Implementations for Economics, Business, 

Management and Related Disciplines" (Bratislava, 21-23 October 2015). – 

Bratislava: University of Economics in Bratislava: ECONOM, 2015. – P.212-218. 

2. Горохова Т.В. Формування практичних засад розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні // Т. В. Горохова // Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали четвертої 



міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 вересня 2015 р.). 

– Одеса: Атлант, 2015. – С. 147-148. 

3. Горохова Т.В. Вплив діяльності підприємств на сталий розвиток регіону-

присутності / Т. В. Горохова // Университетская наука – 2015: 

Международная научно – техническая конференция. – Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2015. – Т. ІІІ. – С. 10. 

3. Горохова Т.В. Интегральная оценка уровня корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий / Т. В. Горохова // Экономика 

и современный менеджмент: теория и практика: XXVI международная 

заочная научно-практическая конференция (г. Новосибирск, 19 июня 2013 

г.). – Новосибирск: СибАК, 2013. – С. 43-50. 

4. 14
th 

Visegrad Summer Schoul (Krakow, 05-18 July 2015). The programme 

included social, political, economic and culture challenges facing the Visegrad 

Group countries on European and world forum. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). Cпіввиконавець НДР «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємництва» (2014-2019 рр., номер державної реєстрації 0114U006191); 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Студенецька М. Є. Особливості оцінки ефективності соціально-

відповідальних інвестицій / М. Є. Студенецька // Наука – перші кроки – 

2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник 

тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 229-230.  

2.Kozis V. Evaluation of staff development by the method «Assessment 

center» / V. Kozis // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна студентська 

науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей учасників 

конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. 

– Т.ІІ. – С. 230-231.   

3.Попова Е.Р. Международный опыт развития корпоративной социальной 

ответственности (КСО) / Е.Р. Попова  // Наука – перші кроки – 2014: VIII 

Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 2014 р. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 66.  

 

 

 

 

Ректор                                                                                    В.С. Волошин  

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 051 Економіка  

Найменування навчальної 

дисципліни (кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

1.1. Цикл дисциплін гуманітарної підготовки 

1. 

Філософія науково – 

дослідної діяьності  

 (36 год.) 

Коротіч Галина 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

філософських 

наук ті історії 

України 

Ждановський металургійний 

інститут, 1985р, «Промислова 

теплоенергетика», «Інженер-

промтепло-енергетик» 

Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, 

цільова аспірантура, 1991-1995 рр. 

Кандидат філософських наук 

за спеціальністю 09.00.08 – 

«Філософські питання 

природознавства та техніки» 

1994р., 

Тема дисертації: “Соціально-

філософський аналіз розвитку 

сучасної технології”, 

вчене звання – доцент по 

кафедрі філософських наук 

Вища школа філософії 

при Інституті філософії 

ім. Г.С.Сковороди НАН 

України, СПК № 351872 

від 13.06.2008 р. 

ПДТУ, ІПК 

СПК № 839147 

від 27.12.2012 р., тема: 

«Освіта для сталого 

розвитку» 

п. 1,2,8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

2. 
Академічна 

англійська  мова  

Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

Завідувач  

кафедри 

іноземних мов 

Горьківський педагогічний 

інститут іноземних мов, 1977, 

Спеціальність: «Англійський 

та німецький переклад»; 

викладач англійської та 

німецької мови 

К.пед.н., 13.00.01, доцент 

кафедри іноземних мов, 

«Підготовка студентів 

технічного вузу до 

професійного спілкування» 

ІПК ПДТУ «Робочі 

джерела інформації 

(словники, енциклопедії, 

довідники та порядок 

роботи з ними), № 12 

СПК 826104108 

п. 1,2,3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 



3.  

Сучасні технології 

освітнього 

процесу (18 год.) 

 

Федосова Ірина 

Василівна  

 

Завідувач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

Полтавський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г.Короленка, 1986, 

спеціальність «Фізика та 

математика», вчитель 

математики та фізики 

середньої школи; 

Уманський державний 

педагогічний інститут імені 

Павла Тичини, 2013, 

спеціальність «Педагогіка 

вищої школи», викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів, магістр 

Доктор педагогічних наук, 

2014,  

13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки»; «Розвиток 

вищої інженерно – технічної 

освіти в Україні (кінець XIX  - 

30-ті р.р. XX ст.)», доцент 

кафедри вищої математики, 

професор кафедри 

комп’ютерних наук 

 

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 

(наведено в 

додатку Б) 

4. 

Сучасна 

економічна теорія 

(36 год.) 

 

Белопольський 

Микола 

Григорович 

Завідувач 

кафедрою 

«Облік і аудит», 

професор 

 

Донецький інститут 

радянської торгівлі, 1964, 

«Бухгалтерський облік», 

бухгалтер-економіст 

Доктор економічних наук, 

05.13.10 – Управління в 

соціально-економічних 

системах, професор кафедри 

«Облік і аудит», «Управління 

виробничо-господарською 

діяльністю у суспільних 

системах» 

- п. 

1,2,3,4,8,10,1

1 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

5. 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці наукових 

досліджень  

(36 год.) 

Федосова Ірина 

Василівна  

завідувач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

 

Полтавський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г.Короленка, 1986, 

спеціальність «Фізика та 

математика», вчитель 

математики та фізики 

середньої школи; 

Уманський державний 

педагогічний інститут імені 

Павла Тичини, 2013, 

спеціальність «Педагогіка 

вищої школи», викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів, магістр 

Доктор педагогічних наук, 

2014,  

13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки»; «Розвиток 

вищої інженерно – технічної 

освіти в Україні (кінець XIX  - 

30-ті р.р. XX ст.)», доцент 

кафедри вищої математики, 

професор кафедри 

комп’ютерних наук 

 

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 

(наведено в 

додатку Б) 



1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. 

Управлінська 

економіка та 

стратегії бізнесу 

 (36 год.) 

Толпежніков 

Роман 

Олексійович 

Директор 

Навчально -

 наукового  

інституту 

економіки та 

менеджменту, 

декан 

економічного 

факультету 

Приазовський державний 

технічний університет, 1998 р., 

Спеціальність:  «Менеджмент у 

виробничій сфері», спеціаліст з 

менеджменту у виробничій 

сфері 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємства (за 

видами економічної 

діяльності). 

Доцент кафедри економіки 

підприємств 

Тема дисертації: 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових підприємств» 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації., 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових 

підприємств» 19 червня 

2013 р. 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

1, 12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

2. 

Концепції та 

моделі розвитку 

соціально-

економічних 

систем (36 год.) 

Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

економіки 

підприємств 

Ленінградський технологічний 

інститут, 1987, Спеціальність: 

«Механічне обладнання заводів 

ПБМ», інженер 

Доктор екон. наук,  08.00.04 

– Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

доцент за кафедрою 

економіки та економічної 

інженерії, 2002; дисертація за 

темою «Стратегічне 

управління конкурентним 

розвитком промислових 

підприємств». 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації 04 

липня 2015 р., зі 

спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за темою 

«Стратегічне управління 

конкурентним розвитком 

промислових 

підприємств» 

 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

2 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

3. 

Методи 

досліджень в 

економіці (36 год.) 

Черната Тетяна 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1997 р. 

Спеціальність: „Економіка і 

управління в 

машинобудуванні”, 

інженер – економіст 

Кандидат економічних наук, 

08.06.01 «Економіка, 

організація і управління 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств; тема дисертації: 

«Комплексна оцінка та аналіз 

виробничо-господарської 

діяльності підприємства». 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ» за напрямом 

«Педагогічна освіта» 

Свідоцтво 12СПК 839135 

від 27.12.2012 р. 

 

п. 1,2,4,8,10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 



 

1.3. Цикл практичної підготовки 

1. 
Педагогічна 

практика  

Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

 

 

Зав. кафедри 

економіки 

підприємств 

Ленінградський технологічний 

інститут, 1987, Спеціальність: 

«Механічне обладнання заводів 

ПБМ», інженер 

Доктор екон. наук,  08.00.04 

– Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

доцент за кафедрою 

економіки та економічної 

інженерії, 2002; дисертація 

за темою «Стратегічне 

управління конкурентним 

розвитком промислових 

підприємств». 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації 04 

липня 2015 р., зі 

спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за темою 

«Стратегічне управління 

конкурентним розвитком 

промислових 

підприємств» 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

2 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

2. Вибіркові начальні дисципліни 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. 

Системний аналіз в 

економіці та 

управлінні (36 год.) 

Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

 

 

Завідувач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Ленінградський технологічний 

інститут, 1987, Спеціальність: 

«Механічне обладнання заводів 

ПБМ», інженер 

Доктор екон. наук,  08.00.04 

– Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

доцент за кафедрою 

економіки та економічної 

інженерії, 2002; дисертація 

за темою «Стратегічне 

управління конкурентним 

розвитком промислових 

підприємств». 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації 04 

липня 2015 р., зі 

спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за темою 

«Стратегічне управління 

конкурентним розвитком 

промислових 

підприємств» 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

2 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

2. 

Оцінка 

інноваційного 

потенціалу 

соціально – 

економічних систем 

(36 год.) 

Толпежніков 

Роман 

Олесійович 

Директор 

Навчально -

 наукового  

інституту 

економіки та 

менеджменту, 

декан 

економічного 

факультету 

Приазовський державний 

технічний університет, 1998 р., 

Спеціальність:  «Менеджмент у 

виробничій сфері», спеціаліст з 

менеджменту у виробничій 

сфері 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємства (за 

видами економічної 

діяльності). 

Доцент кафедри економіки 

підприємств 

Тема дисертації: 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових підприємств» 

 

 

 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації., 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових 

підприємств» 19 червня 

2013 р. 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

1,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 



3. 

Забезпечення 

конкурентоспромож

ності підприємств 

на основі 

інноваційного 

розвитку галузей 

економіки (36 год.) 

Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємств, 

декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

Приазовський державний 

технічний університет, 1998 р. 

Спеціальність: «Менеджмент у 

виробничій сфері», спеціаліст з 

менеджменту 

Доктор економічних наук , 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)., доцент кафедри 

економіки підприємств, 

«Методологія управління 

конкурентоспроможністю 

великих промислових 

підприємств» 

Захист докторської 

дисертації, 2013 р., диплом 

доктора наук ДД № 002820 

від 17 січня 2014 року 

п. 

1,2,3,4,8,10,1

1,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

4. 

Актуальні проблеми 

сталого розвитку 

підприємства як 

економіко – 

екологічної системи 

(36 год.) 

Камишникова 

Евеліна 

Вікторівна 

доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет», 2008 р., 

Економіка підприємства, 

магістр з економіки 

підприємства 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Методи оцінки 

економічної безпеки 

промислових підприємств»; 

доцент кафедри економіки 

підприємств    

Монографія 

«Экономическая 

безопасность 

промышленных 

предприятий»,  

2013 р., атестат доцента 

№038180 від 03.04.2014 р. 

п. 1,2,3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

5. 

Економічна безпека 

підприємства  

(36 год.) 

Камишникова 

Евеліна 

Вікторівна 

доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет», 2008 р., 

Економіка підприємства, 

магістр з економіки 

підприємства 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Методи оцінки 

економічної безпеки 

промислових підприємств»; 

доцент кафедри економіки 

підприємств    

Монографія 

«Экономическая 

безопасность 

промышленных 

предприятий»,  

2013 р., атестат доцента 

№038180 від 03.04.2014 р. 

п. 1,2,3,8,10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

6.  

Актуальні проблеми 

розвитку економіки 

України (36 год.) 

Черната Тетяна 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1997 р. 

Спеціальність: „Економіка і 

управління в 

машинобудуванні”, 

інженер – економіст 

Кандидат економічних наук, 

08.06.01 «Економіка, 

організація і управління 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств; тема 

дисертації: «Комплексна 

оцінка та аналіз виробничо-

господарської діяльності 

підприємства». 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ» за напрямом 

«Педагогічна освіта» 

Свідоцтво 12СПК 839135 

від 27.12.2012 р. 

 

п. 1,2,4,8,10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

7. Комерціалізація Верескун Професор Приазовський державний Доктор економічних наук , Захист докторської п. 



наукових 

досліджень та 

трансфер технологій  

(36 год.) 

Михайло 

Вікторович 

кафедри 

економіки 

підприємств, 

декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

технічний університет, 1998 р. 

Спеціальність: «Менеджмент у 

виробничій сфері», спеціаліст з 

менеджменту 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)., доцент кафедри 

економіки підприємств, 

«Методологія управління 

конкурентоспроможністю 

великих промислових 

підприємств» 

дисертації, 2013 р., диплом 

доктора наук ДД № 002820 

від 17 січня 2014 року 

1,2,3,4,8,10,1

1,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

8.  

Сучасні завдання 

стратегічного 

розвитку персоналу 

підприємства 

 (36 год.) 

Горохова 

Тетяна 

Вадимівна 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський державний 

технічний університет, 2010 р., 

спеціальність: «Економіка 

підприємства», магістр з 

економіки підприємства 

 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності), 

тема дисертації: «Оцінка 

впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності 

на промислових 

підприємствах» 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет», захист 

дисертаційної роботи 28 

травня 2014 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02 

 

Братиславський економічний 

університет, Інститут 

економіки та менеджменту, 

01.10.2015-29.02.2016, 

стажування, звіт, наказ № 27-

39 від 21.09.2015 р. 

п.1,2,3,5,8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(наведено в 

додатку Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

  немає  

 

 

Ректор                В.С. Волошин 



 Додаток Б 
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. 2
rd 

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. 3
rd 

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 Туган-

Барановського. 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). 

 

 

 

 

 

 



Лазаренко Л.М.   

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1. Лазаренко Л.Н. Репрезентация концептов «отвага»,«смелость» в русской и английской художественной речи А.С.Пушкина и Дж. Г. Байрона / 

Л.Н.Лазаренко, У.А. Карпенко // Наука и мир: Международный научный журнал. – Волгоград, 2015. - №11(27). - Том 2. - С. 30-34. (Indexed in Global 

 Impact Factor) 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Лазаренко Л.Н. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках первокорня) / Л.Н.Лазаренко, У.А. Карпенко // Русский язык в 

поликультурном мире: Сборник научных работ. – Киев: Освіта України, 2013.. – С. 40-44. 

2. Лазаренко Л.Н. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) / Л.Н.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.Н. Репрезентация концептов «отвага»,«смелость» в русской и английской художественной речи А.С.Пушкина и Дж. Г. Байрона / 

Л.Н.Лазаренко, У.А. Карпенко // Наука и мир: Международный научный журнал. – Волгоград, 2015. - №11(27). - 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 =  Railway Transportation. English for 

specific purpose» : 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»   

 

 

 

 



Федосова І.В.  

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

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). 

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; 

Присуджено  науковий ступінь доктора педагогічних наук (2014 року) 



 

Белопольський М.Г.  

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

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). 

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 

 

 

 

Толпежніков Р.О.  

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1. Толпежников Р.А. Генезис понятия потенциал предприятия и определение его сущности / Р.А. Толпежников // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т. 3. – С. 125-130. (Indexed in Index 

Copernicus) 

2. Толпежников Р.А. Управление развитием инновационного потенциала промышленного предприятия / Р.А. Толпежников // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 4, Т. 1. – С. 260-263. 

(Indexed in Index Copernicus) 

3. Толпежніков Р.О. Продуктивність праці для цілей оцінки бізнесу / Р.О. Толпежніков, А.В. Пастощук // Економічний аналіз: Збірник наукових 

праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Частина 1. 

– №11. – С. 251-254. (Indexed in Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, 

CiteFactor) 

4. Толпежніков Р.О. Управління потенціалом промислового підприємства: формування організаційно – економічного механізму / Р.О. Толпежніков 

// Схід: Аналітично – інформаційний журнал. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», листопад - грудень 2012. – №6 (120). – С. 81-84. (Indexed in 

Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, EBSCO, Philosophy Documentation Center, WorldCat, 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar) 

5. Толпежников Р.А. Генезис категории «Трудовой потенциал» в рамках промышленного предприятия / Р.А. Толпежников, А.Н . Мутерко  // 

Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – №65. – С. 252-266. (Indexed in Index Copernicus) 

6. Толпежников Р.А. Роль фінансового потенциала в совокупном потенциале предприятия / Р.А. Толпежников, Л.Ш. Маматова  // Економічний 

простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – №68. – С. 263-272. (Indexed in Index Copernicus) 



7. Толпежніков Р.О. Особливості вимірювання складових потенціалу / Р.О. Толпежніков // Вісник національного університету «Львівська 

політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – №748. – 

С. 217-222. (Indexed in Google Scholar) 

8. Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства  / Р.О. Толпежніков // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 277-282. (Indexed in Index 

Copernicus) 

9. Толпежников Р.А. Понятийный апарат экономической категории «Конкурентный потенциал предприятия / Р.А. Толпежников, А.Р. 

Ткачева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 

1(10), Т. 1. – С. 143-150. (Indexed in Index Copernicus) 

10. Толпежніков Р.О. Проактивне управління фінансовою складовою комплексу маркетингу промислового підприємства / Р.О. Толпежніков // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2014. – Вип. 28. – С. 50-55.  (Indexed in Index Copernicus) 

11. Толпежніков Р.О. Формування механізму бізнес – партнерства об’єднань промислових підприємств / Р.О. Толпежніков // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний 

університет, 2015. – Вип. 29. – С. 68-72. (Indexed in Index Copernicus) 

12. Толпежніков Р.О. Забезпечення інновативності проактивного управління на промислових підприємствах / Р.О. Толпежніков, М.І. Балашов // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2015. – Вип. 30. – С. 48-52. (Indexed in Index Copernicus) 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Толпежников Р.А. Генезис понятия потенциал предприятия и определение его сущности / Р.А. Толпежников // Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т. 3. – С. 125-130.  

1. Толпежников Р.А. Управление развитием инновационного потенциала промышленного предприятия / Р.А. Толпежников // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 4, Т. 1. – С. 260-263.  

3. Толпежніков Р.О. Продуктивність праці для цілей оцінки бізнесу / Р.О. Толпежніков, А.В. Пастощук // Економічний аналіз: Збірник наукових 

праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Частина 1. 

– №11. – С. 251-254.  

4. Толпежніков Р.О. Управління потенціалом промислового підприємства: формування організаційно – економічного механізму / Р.О. Толпежніков 

// Схід: Аналітично – інформаційний журнал. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», листопад - грудень 2012. – №6 (120). – С. 81-84. 

5. Толпежников Р.А. Генезис категории «Трудовой потенциал» в рамках промышленного предприятия / Р.А. Толпежников, А.Н . Мутерко  // 

Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – №65. – С. 252-266.  

6. Толпежников Р.А. Роль фінансового потенциала в совокупном потенциале предприятия / Р.А. Толпежников, Л.Ш. Маматова  // Економічний 

простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – №68. – С. 263-272. 

7. Толпежніков Р.О. Особливості вимірювання складових потенціалу / Р.О. Толпежніков // Вісник національного університету «Львівська 

політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – №748. – 

С. 217-222.  



8. Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства  / Р.О. Толпежніков // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 277-282.  

9. Толпежников Р.А. Понятийный апарат экономической категории «Конкурентный потенциал предприятия / Р.А. Толпежников, А.Р. 

Ткачева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 

1(10), Т. 1. – С. 143-150.  

10. Толпежніков Р.О. Проактивне управління фінансовою складовою комплексу маркетингу промислового підприємства / Р.О. Толпежніков // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2014. – Вип. 28. – С. 50-55. 

11. Толпежніков Р.О. Формування механізму бізнес – партнерства об’єднань промислових підприємств / Р.О. Толпежніков // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний 

університет, 2015. – Вип. 29. – С. 68-72.  

12. Толпежніков Р.О. Забезпечення інновативності проактивного управління на промислових підприємствах / Р.О. Толпежніков, М.І. Балашов // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2015. – Вип. 30. – С. 48-52.  

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); 

Толпежніков Р.О. Проактивне управління сукупним потенціалом підприємства / Р.О. Толпежніков: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. 

– 300 с.  

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

підготовлено 1 доктора наук, 2 кандидата 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; 

Відповідальний виконавець наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 

(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

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; 

Декан економічного факультету, директор навчально – наукового інституту економіки і менеджменту з  2005 по теперішній час 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 

Член  спеціалізованої вченої ради (Д12.052.02)  , офіційний опонент 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора; 

Присуджено  науковий ступінь доктора економічних наук 2013 р. 

 



Меліхов А.А.  

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1. Меліхов А.А. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конку-рентоспроможності підприємств / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 29, Т.3. – С. 168-172. (Indexed in Index Copernicus) 

2. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання/ А.А 

Меліхов // Схід, 2014. – №2. – С. 10-19. (Indexed in Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, EBSCO, 

Philosophy Documentation Center, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar) 

3. Меліхов А.А. Реструктуризація підприємств чорної металургії за допомогою аутсорсингу промислових газів / А.А Меліхов, К.В. Федун // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний 

технічний університет, 2015. – Вип. 29. – С. 62-67. (Indexed in Index Copernicus) 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Меліхов А.А. Реструктуризація підприємств чорної металургії за допомогою аутсорсингу промислових газів / А.А Меліхов, К.В. Федун // . 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський 

державний технічний університет, 2015. – Вип. 29. – С. 62-67. 

2. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання/ А.А 

Меліхов // Схід, 2014. – №2. – С. 10-19. 

3. Меліхов А.А. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конку-рентоспроможності підприємств / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 29, Т.3. – С. 168-172. 

4. Меліхов А.А. Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств / А.А Меліхов // Вісник 

економічної науки України, 2014. – №2. – С. 94-98. 

5. Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України / А.А Меліхов // Вісник Дніпропетровського 

університету: Серія: економіка, 2014. – Випуск 8 (3). – 2014. – № 10/1 - Т. 22. – С. 29-37. 

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); 

Меліхов А.А.  Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення  

/ А.А. Меліхов: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 441 с.  

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

підготовлено 2 кандидати 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  наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., 

номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 



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 економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  (вересень 2001 р. – серпень 2013 р., лютий 

2015 – по теперішній час) 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора; 

Присуджено  науковий ступінь доктора економічних наук, 2015 р. 

 

 

 

Черната Т.М. (у 2011-2012 р.р. знаходилась у відпустці по пологам та догляду за дитиною) 

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1. Черната Т.М. Формування цілісної оцінки корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах промислової галузі / Т.М. Черната, Т.В. 

Горохова // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка», 2011. – Частина 2. – Вип. 9. – С. 421-424. (Indexed in Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live 

Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor) 

2. Черната Т.М. Вплив методів нарахування амортизації на номінальну вартість інвестованого капіталу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Схід: 

Аналітично – інформаційний журнал. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», липень – серпень 2012. – №4 (118). – С. 74-77. (Indexed in Index 

Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, EBSCO, Philosophy Documentation Center, WorldCat, Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar) 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Черната Т.М. Вплив методів нарахування амортизації на номінальну вартість інвестованого капіталу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Схід: 

Аналітично – інформаційний журнал. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», липень – серпень 2012. – №4 (118). – С. 74-77.  

2. Черната Т.М. Формування цілісної оцінки корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах промислової галузі / Т.М. Черната, Т.В. 

Горохова // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка», 2011. – Частина 2. – Вип. 9. – С. 421-424.  

3. Черната Т.М. Напрямки вдосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства / Т.М. Черната // Маркетинг: теорія і практика: 

Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013. – №19. – С. 218-222.  

4. Черната Т.М. Корпоративна соціальна відповідальність як складова системи стратегічного управління на підприємстві / Т.М. Черната, Т.В. 

Горохова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

Приазовський державний технічний університет, 2011. – Вип. 21. – С. 127-133.  

5. Черната Т.Н. Использование статистических методов в целях оценки результативности диверсификации металлургического комбината имени 

Ильича / Т.Н. Черната, А.В. Ковалев // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2010. – №2. Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=2&year_data=2010 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=2&year_data=2010


6. Черната Т.Н. Метод формирования учетных групп металлопродукции / А.Л. Хотомлянский, Т.Н. Черната, М.А. Муриков // Сталь. – Москва, 

2009. – №. 3. – С. 71-72. 

7. Черната Т.Н. Статистические методы определения переводных (технологических) коэффициентов на металлопродукцию / А.Л. Хотомлянский, 

Т.Н. Черната, М.А. Муриков // Металлургическая и горнорудная промышленность. –  Днепропетровск, 2009. – №. 2. – С. 113-115 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

підготовлено 2 кандидати 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; 

Відповідальний виконавець наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 

(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

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 музикознавства ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» листопад 2008-травень 2010 р. 

 

 

 

Верескун М.В.   

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1. Верескун М.В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В.М. Колосок, К.М.Дроботіна 

// Економіка України. – 2012 - №6 (607). – С. 30-39. (Indexed in Index Copernicus, Google Scholar) 

2. Верескун М. В. Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: проблеми і рішення / М. В. Верескун // Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 220–227. – (Серія : Економічні науки). (Indexed in Index 

Copernicus) 

3. Верескун, М. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 1, Т. 1. – С. 21–26. 

(Indexed in Index Copernicus) 

4. Верескун М. В. Обґрунтування і вибір рішень при впровадженні інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // Вісник 

Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 396-403. – (Серія : Економічні науки). 

(Indexed in Index Copernicus) 

5. Верескун М.В. Методичні питання оцінювання ефективності управління конкурентоспроможністю великих корпоративних підприємств / М. В. 

Верескун, В.М. Колосок, Т.Г. Грабар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2012. – Вип. 2. Т.1. . С. 81-86. (Indexed in Index Copernicus) 



2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Верескун М.В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В.М. Колосок, 

К.М.Дроботіна // Економіка України. – 2012 - №6 (607). – С. 30-39.  

2. Верескун М. В. Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: проблеми і рішення / М. В. Верескун // Вісник Приазовського 

державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 220–227. – (Серія : Економічні науки).  

3. Верескун, М. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 1, Т. 1. – 

С. 21–26. 

4. Верескун М. В. Обґрунтування і вибір рішень при впровадженні інформаційних систем на промислових підприємствах / М. В. Верескун // 

Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 396-403. – (Серія : Економічні 

науки). 

5. 4. Верескун М.В. Методичні питання оцінювання ефективності управління конкурентоспроможністю великих корпоративних підприємств 

/ М. В. Верескун, В.М. Колосок, Т.Г. Грабар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2012. – Вип. 2. Т.1. . С. 81-86.  

6. Верескун М.В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур / М.В. Верескун // Схід. – 

2012. – №5 (119) – С. 12 - 16. 

7. Верескун М.В. Механізм управління концентрацією та укрупненням капіталу, як складова системи управління конкурентоспроможністю 

великих промислових підприємств / М.В. Верескун // Экономика промышленности: науч.-прак. журн. – Донецк: ИЭП, 2012. – № 3-4 (59-60). – С. 12 - 16. 

8. Верескун М.В. Наукове обґрунтування та методичне забезпечення управління конкурентоспроможністю великих корпоративних 

промислових підприємств / М.В. Верескун // Схід. – 2012. – №6 (120) – С. 12 - 16 

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); 

Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 2012. – 280 с. 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

підготовлено 3 кандидата 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; 

Відповідальний виконавець наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 

(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

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; 



Декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ» 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 

Член  спеціалізованої вченої ради (Д12.052.02)  , офіційний опонент 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора; 

Присуджено  науковий ступінь доктора економічних наук (ДД № 002820 від 17 січня 2014 року) 

 

 

Камишникова Е.В. 

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus: 

1. Камишникова Е.В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках  корпоративної соціальної відповідальності / Е.В. 

Камишникова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – Харків: ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 84-88. (Index Copernicus)  

2. Камишникова Е.В. Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства / Е.В. Камишникова // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1 (10). – Т. I. – С. 81-

85. (Index Copernicus) 

3. Kamyshnykova E.V. The influence of corporate social responsibility on business results / E.V. Kamyshnykova // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. –  Маріуполь:  ДВНЗ  «ПДТУ». – 2014. – Вип. 28. – С. 70-74. (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. Камишникова Е.В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках  корпоративної соціальної відповідальності / Е.В. 

Камишникова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – Харків: ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 84-88.  

2. Камишникова Е.В. Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства / Е.В. Камишникова // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1 (10). – Т. I. – С. 81-

85.  

3. Kamyshnykova E.V. The influence of corporate social responsibility on business results / E.V. Kamyshnykova // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. –  Маріуполь:  ДВНЗ  «ПДТУ». – 2014. – Вип. 28. – С. 70-74.  

4. Камишникова Е.В. Соціально відповідальне управління як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Е.В. 

Камишникова // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2014. - №21. – С. 88-91. 

5. Камышникова Э.В. Сущность теневой экономики в условиях трансформационных экономических процессов / Э.В. Камишникова // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – С. 34-37. 

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 

Камышникова Э.В. Экономическая безопасность промышленных предприятий / Т.Г. Логутова, Э.В. Камышникова: Монография. - Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – 230 с. (автору належить 50 %) 



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 наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 

(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

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; 

виконання функцій вченого секретаря Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ДВНЗ «ПДТУ» 

 

 

Горохова Т.В. 

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз: 

1.Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamics / T. 

Gorokhova, M. Lukash // Economic Review, 2016. - № 45. – Р. 112-122. (Indexed in Index Copernicus, Erish Plus, EBSCO Host) 

2. Gorokhova T. Corporate social responsibility: the key issues of implementation in Ukraine / T. Gorokhova // Conference proceedings of International 

Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars EDAMBA 2015 "The Era of Science Diplomacy: Implementations for Economics, Business, 

Management and Related Disciplines" (Bratislava, 21-23 October 2015). – Bratislava: University of Economics in Bratislava: ECONOM, 2015. – P.212-218. 

(Indexed in Web of Science) 

3.Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т. В. 

Горохова, М. І. Лукаш // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том. 18. - №. 2. – С. 127-134. (Indexed in Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live 

Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor) 

4. Gorokhova T. Interrelation between financial results and socially responsible investments of a company /T. Gorokhova // The advanced science journal. – 

United States: Scireps corporation, 2014. Issue 1. – P. 31-34.  (Indexed in Index Copernicus) 

5. Горохова Т.В. Використання теорії нечіткої логіки при формуванні і оцінці структури соціально-відповідальних вкладень промислових 

підприємств / Т. В. Горохова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013. – Вип. 3, Т. 1. – С. 193-198. (Indexed in Index Copernicus) 

6. Горохова Т.В. Управління процесом взаємодії зі стейкхолдерами через призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) / Т. В. Горохова 

// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 

353-357. (Indexed in Index Copernicus) 

7. Горохова Т.В. Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) / Т. 

В. Горохова // Економічний вісник Національного гірничого університету: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2012. – №. 3(39). 

– С. 76-79. (Indexed in Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBible) 



 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т. В. 

Горохова, М. І. Лукаш // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том. 18. - №. 2. – С. 127-134. 

2. Горохова Т.В.  Впровадження нефінансової та інтегрованої звітності у системі стратегії корпоративної соціальної відповідальності / Т. В. 

Горохова // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Вип. 2.   С. 71-75. 

3. Політика бріджингу у рамках корпоративно-відповідальної стратегії функціонування підприємств / Т. В. Горохова // Стратегія розвитку України 

(економіка, соціологія, право): Науковий журнал – К.: НАУ, 2013.   №2. – С. 209-212. 

4. Горохова Т.В. Використання теорії нечіткої логіки при формуванні і оцінці структури соціально-відповідальних вкладень промислових 

підприємств / Т. В. Горохова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013. – Вип. 3, Т. 1. – С. 193-198. 

5. Горохова Т.В. Управління процесом взаємодії зі стейкхолдерами через призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) / Т. В. Горохова 

// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 

353-357. 

6. Горохова Т.В. Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) / Т. 

В. Горохова // Економічний вісник Національного гірничого університету: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2012. – №. 3(39). 

– С. 76-79. 

3) співавторство у монографії 

1. Gorokhova T. Assessment of the industrial enterprises stability according to the interests of stakeholders based on fuzzy logic methods / T. Gorokhova // 

Problems of social and economic development of bisiness: Collective monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 274-287. (власний 

внесок 4%) 

5) участь у міжнародному науковому проекті: 

1. Чинна Програма співробітництва між Міністерством освіти Словацької  Республіки та Міністерством освіти і науки України в галузі освіти 

(Братиславський економічний університет, Інститут економіки та менеджменту, 01.10.2015-29.02.2016, стажування, звіт, наказ № 27-39 від 21.09.2015 р.) 

2. 14
th
 Visegrad Summer Schoul (Krakow, 05-18 July 2015). The programme included social, political, economic and culture challenges facing the Visegrad 

Group countries on European and world forum. 

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 наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 

(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943); співвиконавець НДР «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (2014-2019 

рр., номер державної реєстрації 0114U006191); 



3. Якісний склад випускової кафедри економіки підприємств 

із спеціальності 051 Економіка  

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

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) 

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

1. Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

Завідувач 

кафедрою 

економіки 

підприємств 

Ленінградський 

технологічний 

інститут, 1987, 

Спеціальність: 
«Механічне 

обладнання заводів 

ПБМ», інженер 

Доктор екон. наук зі 

спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності),  

доцент за кафедрою 

економіки та 

економічної інженерії, 

2002; 

дисертація за темою 

«Стратегічне управління 

конкурентним 

розвитком промислових 

підприємств». 

 

Спеціальність: 

7.03050401;  

8.03050401 

Економіка підприємства 

Економічна діагностика (36 

год.); 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг, 6.030508 

Фінанси та кредит, 6.030509 

Облік і аудит, 6.030601 

Менеджмент 

Регіональна економіка (36); 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності  

(36 г.)  

Економіка праці та соціально-

трудові відносини (34 год.) 

Наведено в додатку 

В 

ДВНЗ «ПДТУ», захист 

докторської дисертації 04 

липня 2015 р., зі 

спеціальності 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, за 

темою «Стратегічне 

управління 

конкурентним розвитком 

промислових 

підприємств» 

 

2. Александрова 

Раїса Ананіївна 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

Дніпропетровський 

металургійний 

інститут, 1970, 

Спеціальність: 

Кандидат технічних 

наук зі спеціальності 

05.16.02- металургія 

чорних металів, диплом 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг, 6.030508 

Фінанси та кредит, 6.030509 

Наведено в додатку 

В 

Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ» за напрямом 



«Фізико-хімічні 

дослідження 

металургійних 

процесів», інженер-

металург 

кандидата наук ТН 

026701 від 27.12.1978р., 

тема дисертації 

«Удосконалення режиму 

продувки 

сталеплавильної ванни 

киснем для 

інтенсифікації 

масообміну та 

підвищення 

ефективності 

виробництва»,  доцент 

кафедри економіки 

промисловості та 

організації 

виробництва., атестат 

ДЦ 018723 від 

28.12.1989р  

Облік і аудит 

Статистика (34 годин) 

Напрям підготовки: 6.050401 

Металургія, 6.050402 Ливарне 

виробництво  

Основи організації 

виробництва та менеджмент 

(18 годин) 

Спеціальність: 

7.03050401  

Економіка підприємства 

Основи технічного нормування 

у галузі (9 г.) 

Спеціальність:7.05040101 

Металургія чорних металів, 

7.05040305 Термічна обробка 

металів,7.05040104 Обробка 

металів тиском 

Внутрішньофірмовий 

менеджмент (18 годин) 

«Економіка підприємств»  

Свідоцтво 12СПВ 136195 

від 02.03.2015 р. 

3. Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємств  

Приазовський 

державний технічний 

університет,  

1998 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент у 

виробничій сфері», 

спеціаліст з 

менеджменту 

Доктор економічних 

наук , 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)., доцент 

кафедри економіки 

підприємств, 

«Методологія 

управління 

конкурентоспроможніст

ю великих промислових 

підприємств» 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків (36) 
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства 

Статистика промисловості та 

статистичний облік на 

підприємстві (18 год) 

Спеціальність: 

7.03050401  

8.03050401 

Економіка підприємства 

Управління інфраструктурою 

підприємства  (9 г.) 

Наведено в додатку 

В 

ДВНЗ «ПДТУ», 

захист докторської 

дисертації 2013 р. 

«Методологія управління 

конкурентоспроможніст

ю великих промислових 

підприємств» 



 
4. Горохова 

Тетяна 

Вадимівна 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

1.Приазовський 
державний технічний 
університет, 2010 р., 

Спеціальність: 
«Економіка 

підприємства», 
магістр з економіки 

підприємства 
2.Національний 

юридичний 
університет імені 

Ярослава Мудрого, 
2015 р., спеціальність 

«Правознавство», 
бакалавр юрист 

Кандидат економічних наук 

зі спеціальності 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності). ДК 

№024048 від 23.09.2014 р., 

тема дисертації: «Оцінка 

впровадження 

корпоративної соціальної 

відповідальності на 

промислових 

підприємствах» 

Спеціальність 8.03050401 

Економіка підприємства 

 Інтелектуальний бізнес (30 

годин) 

 

Наведено в додатку 

В 

ДВНЗ « Приазовський 

державний технічний 

університет»,  захист 

дисертаційної роботи 28 

травня 2014 р. 

Братиславський 

економічний університет, 

Інститут економіки та 

менеджменту, 01.10.2015-

29.02.2016, стажування, 

звіт, наказ № 27-39 від 

21.09.2015 р. 

5. Захаренко 

Наталя 

Сергіївна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств  

ДВНЗ 

«Приазовскький 

державний технічний 

університет», 2002р., 

Спеціальність: 

«Професійне 

навчання (економіка 

підприємств)»,  

спеціаліст-педагог  

Кандидат економічних наук 

зі спеціальності 08.00.04 - 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

Тема  дисертації: 

«Антикризове управління 

промисловими 

підприємствами шляхом 

оптимізації фінансово-

економічних результатів» 

Напрям підготовки 6.030504 
Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг, 6.030508 
Фінанси та кредит, 6.030509 

Облік і аудит 
Діловодство (18 годин) 
Комунікаційні процеси 

навчання (18 г.)  
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства 
Економічний механізм санації 

підприємства (18 годин) 
Напрям підготовки: 6.050601 

Теплоенергетика 
Економіка енергетики (36 

годин) 
Напрям підготовки: 6.050601 

Теплоенергетика 
Основи організації 

виробництва та менеджмент 
(18 годин) 

 

Наведено в додатку 

В 

Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 

за напрямом «Економіка 

підприємств»  

Свідоцтво 12СПВ 136193 

від 02.03.2015 р 

 

ДВНЗ « Приазовський 

державний технічний 

університет»,  захист 

дисертаційної роботи 11 

вересня 2015 р. 

6. Патошина 

Галина 

Миколаївна 

Ст. викладач 

кафедри 

економіки 

підприємств 

1.Донецький 

політехнічний  

університет, 1979 р., 

спеціальність: 

- 

 

Напрям підготовки 6.030504 
Економіка підприємства 
Екологічна економіка (34 

години) 
 

Напрям підготовки 

Наведено в додатку 

В 

Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 

за напрямом «Економіка 



«Автоматизовані 

системи управління», 

інженер – 

системотехнік. 

2.Приазовський 

державний технічний 

університет, 2006 р., 

спеціальність: 

Економіка 

підприємства», 

спеціаліст з 

економіки 

підприємства 

6.050501 Менеджмент 
Статистика (34 годин) 

 
Напрям підготовки: 6.050401 
Металургія, 6.050402 Ливарне 

виробництво, 6.505503 
Машинобудування 

Економіка підприємства (18 
годин) 

 
 

підприємств»  

Свідоцтво 12СПВ 136196 

від 02.03.2015 р. 

7. 

Камишникова 

Евеліна 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ 

«Приазовскький 

державний технічний 

університет» 2008р., 

Спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

магістр з економіки 

підприємств 

Кандидат економічних наук 

зі спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 

диплом кандидата наук ДК 

№065490 від 26.01.2011 р.  

Тема дисертації: «Методи 

оцінки економічної безпеки 

промислових підприємств»  

 

Доцент кафедри економіки 

підприємств  (атестат 

№038180 від 03.04.2014 р.) 

Спеціальність: 

7.03050401; 8.03050401 

Економіка підприємства 

Економіка та організація 

діяльності об’єднань 

підприємств (36) 
Спеціальність: 

7.03050401 Економіка 

підприємства 

Планування та оперативне 

управління у галузі (18 год.) 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

Економіка та менеджмент 

малого бізнесу (16 год.) 

Внутрішній економічний 

механізм підприємства (18) 
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.050501 Менеджмент 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств (18) 

Наведено в додатку 

В 

Монографія 

«Экономическая 

безопасность 

промышленных 

предприятий», 2013 р., 

атестат доцента №038180 

від 03.04.2014 р. 

8. Потапова 

Наталія 

Миколаївна 

Доцент  

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський 

державний технічний 

університет  

1998 р.  

Спеціальність: 

Кандидат економічних 

наук, 08.10.01 «Розміщення 

продуктивних сил і 

регіональна економіка», 
доцент кафедри 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

Організація виробництва 

(34 год.); Планування і 

контроль на підприємстві (36); 

Наведено в додатку 

В 

Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 

за напрямом «Економіка 

підприємств»  



«Менеджмент у 

виробничій сфері», 

спеціаліст з 

менеджменту 

інтелектуальної власності і 

права 

Тема дисертації: 

«Механізм управління 

ресурсозбереженням у 

регіоні (на прикладі 

житлово-комунального 

господарства)» 

 

Напрям підготовки 6.030601 

Менеджмент, 

Економіка і фінанси 

підприємств (36 год.); 

Напрям підготовки 6.050502 

Інженерна механіка, 6.050503 

Машинобудування 

Економіка підприємства (18); 

Напрям підготовки 6.050502 

Інженерна механіка, 6.050503 

Машинобудування 

Організація виробництва на 

машино буд.підпр. (18 год.) 

Свідоцтво 12СПВ 136194 від 

02.03.2015 р. 

 

9. Толпежніков 

Роман 

Олексійович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовський 

державний технічний 

університет, 1998 р., 

Спеціальність: 
 «Менеджмент у 

виробничій сфері», 

спеціаліст 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – «Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)», 

доцент кафедри економіки 

підприємств. 

Тема дисертації: 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових підприємств», 

2013 р. 

Напрям підготовки 6.030504 
Економіка підприємства 

Потенціал і розвиток 
підприємства (34 год) 

Спеціальність: 7.03050401 
8.03050401 Економіка 

підприємства 
Управління потенціалом 

підприємства (36 год)  
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 
6.030508 Фінанси та кредит, 

6.030509 Облік і аудит 
Оцінка бізнесу (18 год) 

Напрям підготовки 6.030504 
Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг, 6.030508 
Фінанси та кредит, 6.030509 

Облік і аудит; 6.030601 
Менеджмент 

Університетська освіта (18 г) 
Спеціальності 7.03050401, 

8.03050401 Економіка 
підприємства, 8.03050701 

Маркетинг 
Економічні проблеми якості (24 г)  

Наведено в додатку 

В 

ДВНЗ «ПДТУ», 

захист докторської 

дисертації 2013, 

«Проактивне управління 

сукупним потенціалом 

промислових 

підприємств» 

10. Псарьова  

Ірина 

Сергіївна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ 

«Приазовскький 

державний технічний 

університет», 1994р., 

Спеціальність: 

«Металургія і 

Кандидат технічних наук зі 

спеціальності 05.03.06 – 

зварювання та споріднені 

технології, диплом 

кандидата наук ДК 

№027220 від 09.02.2005 р.  

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг,  
6.030508 Фінанси та кредит, 

6.030509 Облік і аудит 

6.030601 Менеджмент  

Наведено в додатку 

В 

Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 

за напрямом «Педагогічна 

освіта», тема: «Методика 

викладання дисципліни 



процеси 

зварювального 

виробництва», 

інженер металург 

Тема дисертації: 

«Удосконалення технології 

наплавлення деталей 

металургійного обладнання 

валиками регламентованої 

форми»  

 

Доцент кафедри економіки 

підприємств  (атестат 

№023913 від 09.10.2010 р.) 

Системи технологій в 

промисловості (36 год) 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

Інформаційні системи і 

технології (18 год) 

Спеціальності: 

7.05050401, 8.05050401 

Технологія та устаткування 

зварювання, 7.05050403, 

8.05050403 Відновлення та 

підвищення зносостійкості  

деталей та конструкцій 

Організація, керування та 

планування зварювального 

виробництва (36 годин) 

Напрям підготовки 6.050501, 

6.050503 Зварювання 

Економіка зварювального 

виробництва (16 годин) 

Спеціальність: 

7.03050401  

Економіка підприємства 

Економіка НДР та ДКР (9 

годин) 

«Економіка підприємства»  

Свідоцтво 12СПК 839136 

від 27.12.2012 р 

11. 

Толпежнікова 

Тетяна 

Георгіївна 

 
Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємств 

 
Приазовський 

державний технічний 

університет, 2009 р., 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій»; магістр з 

менеджменту 

 
Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 – Економіка 

та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

Тема дисертації: «Механізм 

формування маркетингової 

стратегії промислового 

підприємства». Диплом 

кандидата наук  ДК 

№027992 від 28 квітня 2015 

р. 

Напрям підготовки 6.030504 
Економіка підприємства,  

Економіка невиробничої сфери 
(18г.) 

Спеціальності: 7.05070106, 
8.05070106  

Системи управління 
виробництвом та розподілом 

електроенергії, 
 7.05070103 8.05070103 

Електротехнічні системи 
електроспоживання,  

7.05070204, 8.05070204 
Електромеханічні системи 

автоматизації та 
електропривод,  

7.05040106, 8.05040106 

Наведено в додатку 

В 

 

ДВНЗ «ПДТУ», 

захист кандидатської 

дисертації 2014 р. 

«Механізм формування 

маркетингової стратегії 

промислового 

підприємства» 



Промислова теплотехніка, 
7.05060101, 8.05060101 

Теплоенергетика 
Внутрішньофірмовий 

менеджмент (18) 
 

Напрям підготовки:6.050504 
Зварювання 

Управління фінансово-
економічною діяльністю (36 г.)  

12. Черната 

Тетяна 

Миколаївна 

Доцент  

кафедри 

економіки 

підприємств 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет»  

1997 р.  

Спеціальність: 

„Економіка і 

управління в 

машинобудуванні”, 

інженер – економіст 

Кандидат економічних наук 

(2004 р.), спеціальність 

08.06.01 «Економіка, 

організація і управління 

підприємствами»  

Тема дисертації: 

«Комплексна оцінка та 

аналіз виробничо-

господарської діяльності 

підприємства». 

Диплом кандидата наук 

ДК № 026729 

від 15.12.2004 

Вчене звання -  доцент 

кафедри економіки 

підприємств (2007 р.) 

Атестат  12ДЦ №016803 

від 19.04.2007 

Спеціальність: 

7.03050401; 8.03050401 

Економіка підприємства 

Фінансовий менеджмент (48); 
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства 

Техніко – економічний аналіз 

(36 г.); 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг 

Економічний аналіз (36 г.) 

Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства, 

6.030507 Маркетинг, 6.030508 

Фінанси та кредит, 6.030509 

Облік і аудит 

Методика викладання 

економіки (34) 
Напрям підготовки 6.030504 

Економіка підприємства 

Управління витратами (30 г.) 

Наведено в додатку 

В 

 Підвищення кваліфікації в 

Інституті підвищення 

кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 

за напрямом «Педагогічна 

освіта», тема: «Методика 

викладання дисципліни 

«Економічний аналіз» 
Свідоцтво 12СПК 839135 від 

27.12.2012 р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

  немає  

 

 

Ректор                В.С. Волошин 



Додаток В 

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) 

співробітників випускової кафедри економіки підприємств 

із спеціальності 051 Економіка  

1. 

Меліхов 

Андрій 

Анатолійови

ч, завідувач 

кафедри  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Меліхов А.А.  Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та 

методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення  / А.А. 

Меліхов: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 441 с.  

2. Меліхов А.А. Реструктуризація підприємств чорної металургії за 

допомогою аутсорсингу промислових газів / А.А Меліхов, К.В. Федун // . 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні 

науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний 

технічний університет, 2015. – Вип. 29. – С. 62-67. 

3. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі 

стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання/ А.А 

Меліхов // Схід, 2014. – №2. – С. 10-19. 

4. Меліхов А.А. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конку-

рентоспроможності підприємств / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 29, Т.3. – С. 168-172. 

5. Меліхов А.А. Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного 

розвитку промислових підприємств / А.А Меліхов // Вісник економічної 

науки України, 2014. – №2. – С. 94-98. 

6. Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових 

підприємств України / А.А Меліхов // Вісник Дніпропетровського 

університету: Серія: економіка, 2014. – Випуск 8 (3). – 2014. – № 10/1 - Т. 22. 

– С. 29-37. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1. Меліхов А.А. Застосування механізму аутсорсингу на підприємстві чорної 

металургії / А.А. Меліхов, К.В.Федун // Збірник тез доповідей міжнародної 

науково – технічної конференції «Університетська наука – 2015». – 

Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2015. -Т. 3. – С. 

11. 

2. Меліхов А.А. Сутність конкурентного розвитку промислових підприємств / 

А.А. Меліхов // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2015». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2015. -  Т. 3. – С. 14. 

3. Меліхов А.А. Щодо питання оцінки конкурентного розвитку промислових 

підприємств на основі структурних досліджень / А.А. Меліхов // Збірник тез 

доповідей Міжвуз. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки та управління у 

промислових регіонах». – Запоріжжя: ЗНТУ, 15-16 травня 2014.  

4. Меліхов А.А. Конкурентні переваги стратегічних альянсів / А.А. Меліхов // 

Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної конференції 

«Університетська наука – 2013». – Маріуполь: Приазовський державний 

технічний університет, 2013. -  Т. 3. – С. 102-103. 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник НДР «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств 

в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер державної 

реєстрації роботи: 0114U004902); керівник НДР «Розвиток промислових 

підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Підготовлено 2 кандидатів наук  

Керівництво 

науковою 

роботою 

1.Крупщенко В.С. Формування та розвиток корпоративних інноваційних 

систем в умовах турбулентної економіки / В.С. Крупщенко // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 



студентів Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 212.  

2.Рукавкова О.М. Стратегічна співпраця металургійних підприємств за 

рахунок реалізації кластерної політики / О.М.Рукавкова  // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 213.  

3.Шупікова Є. В. Управління конкурентоспроможністю продукції 

металургійних підприємств / Є.В. Шупікова  // Наука – перші кроки – 2015: 

IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 214.  

4.Федун Е.В. Эффективность стратегии реструктуризации металлургического 

предприятия на основе аутсорсинга энергетического хозяйства  / Е.В. Федун   

// Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна 

конференція: Збірник тез доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-

24 квітня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 219.  

2. 

Александров

а Раїса 

Ананіївна, 

доцент 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Александрова Р.А. Статистичне дослідження зовнішньої торгівлі товарами 

України / Р.А. Александрова, Г.М.Патошина, А.С. Патошин // Вісник 

Приазовського Державного Технічного Університету: Збірник наукових 

праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2009. – Вип. 19 – С. 166-172. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Александрова Р.А Методологические подходы в статистических 

исследованиях / Р.А. Александрова // Университетская наука – 2015: 

Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 2015 г. – 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. ІІІ. – С. 3. 

2. Александрова Р.А., Камишникова Е.В. Аналіз стану корпоративної 

соціальної відповідальності в інтегрованих корпоративних структурах 

України // Образование и наука XXI века: IX Международная научно-

практическая конференція, София, 17-25 октября 2013 г. – София: «Бял 

ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. III. – С. 68-70. 

3. Александрова Р.А. Анализ перспектив развития подразделений разного 

уровня металлургического предприятия / Р.А. Александрова  // 

Университетская наука – 2011: Международная научно-техническая 

конференция, г. Мариуполь, 2011 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2011. – 

Т. ІІ. – С. 221. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Затеева Е., Иващенко И. Лукавые цифры статистики / Е. Затеева, И. 

Иващенко // Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної 

конференції «Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 

– Т. 1. – С. 232-233. 

2. Дмитриенко Е., Баркалова А. Студенчество глазами статистики / Е. 

Дмитриенко, А. Баркалова // Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-

практичної конференції «Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 235-236. 

3. Бегим Н. Анализ некоторых статистических показателей   экономики 

непроизводственной сферы  / Н. Бегим // Збірник тез доповідей Х 

Регіональної науково-практичної конференції «Наука – перші кроки – 2016. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 236-237. 

 

3. Верескун 

Михайло 

Вікторович, 

професор  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю промислових 

підприємств: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 2012. – 280 с. 

2. Верескун М.В. Эффективное управление как фактор обеспечения стратегии 

конкурентоспособности крупных промышленных объединений / М.В. 

Верескун, В.М.Колосок, Е.Н.Дроботина // Вісник Приазовського державного 

технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Вип.22. – С. 86-92. 

3. Верескун М.В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління 

підприємствами металургійного холдингу / В.М. Колосок, К.М.Дроботіна // 



Економіка України. – 2012 - №6 (607). – С. 30-39. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Верескун М. В. Використання інформаційних технологій в муніципальному 

управлінні / М. В. Верескун // Университетская наука-2015: тезисы докладов 

междунар. науч.-техн. конф., 19-20 мая 2015 г. : в 4-х т. / ГВУЗ «ПГТУ». – 

Мариуполь, 2015. – Т. 2. – С. 234-235. 

2. Верескун М.В. Реинжениринг бизнес-процессов на предприятии / М.В. 

Верескун // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2015». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2015. -Т. 3. – С. 17-18. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 3 кандидати наук; член 1 спеціалізованої вченої ради 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Разводовська Ю.М. Дослідження ринку електронної торгівлі як засобу 

розширення малого бізнесу в Україні  / Ю.М. Разводовська // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 

р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 233-234.  

2.Буц А. Обгрунтування і вибір рішень щодо впровадження інформаційних 

систем на промислових підприємствах / А. Буц  // Наука – перші кроки – 

2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 236-237.  
3.Бабенко О. Визначення ефективності витрат на інформаційну безпеку 
підприємства / О. Бабенко  // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна 
студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей учасників 
конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 
Т.ІІ. – С. 237-238.  

4. Горохова 

Тетяна 

Вадимівна, 

старший 

викладач 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the 

comparison of market supply channel and consumption dynamics / T. Gorokhova, 

M. Lukash // Economic Review, 2016. - № 45. – Р. 112-122. 

2. Gorokhova T. Enterprises’ features of social responsibility in terms of military 

conflict: case of Ukraine / T. Gorokhova, Y. Petrenko // Economy, finance and 

business management IX. Proceedings of scientific papers on the occasion of the 

Science and Technology Week, 2015. – Р. 205-2011. 

3. Gorokhova T. Formation of market gaps’ issues based on the steel industry / T. 

Gorokhova, M. Lukash // Scientific and practical edition. -  Vienna, Austria: 

Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 

Prague, Czech Republic, 2015. -  P. 184-188. 

4. Gorokhova T. Assessment of the industrial enterprises stability according to the 

interests of stakeholders based on fuzzy logic methods / T. Gorokhova // Problems 

of social and economic development of bisiness: Collective monograph. – 

Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 274-287.  

5.Черната Т.Н., Горохова Т.В. Система стратегического управления 

промышленным предприятием // Издатель – LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2013. – 153 с. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Gorokhova T. Corporate social responsibility: the key issues of implementation in 

Ukraine / T. Gorokhova // Conference proceedings of International Scientific 

Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars EDAMBA 2015 "The 

Era of Science Diplomacy: Implementations for Economics, Business, Management 

and Related Disciplines" (Bratislava, 21-23 October 2015). – Bratislava: University 

of Economics in Bratislava: ECONOM, 2015. – P.212-218. 

2. Горохова Т.В. Формування практичних засад розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні // Т. В. Горохова // Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали четвертої 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 вересня 2015 р.). – 

Одеса: Атлант, 2015. – С. 147-148. 



3. Горохова Т.В. Вплив діяльності підприємств на сталий розвиток регіону-

присутності / Т. В. Горохова // Университетская наука – 2015: Международная 

научно – техническая конференция. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. 

ІІІ. – С. 10. 

3. Горохова Т.В. Интегральная оценка уровня корпоративной социальной 

ответственности промышленных предприятий / Т. В. Горохова // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика: XXVI международная заочная 

научно-практическая конференция (г. Новосибирск, 19 июня 2013 г.). – 

Новосибирск: СибАК, 2013. – С. 43-50. 

4. 14
th 

Visegrad Summer Schoul (Krakow, 05-18 July 2015). The programme 

included social, political, economic and culture challenges facing the Visegrad 

Group countries on European and world forum. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Cпіввиконавець НДР «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємництва» (2014-2019 рр., номер державної реєстрації 0114U006191); 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Студенецька М. Є. Особливості оцінки ефективності соціально-

відповідальних інвестицій / М. Є. Студенецька // Наука – перші кроки – 2015: 

IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 229-230.  

2.Kozis V. Evaluation of staff development by the method «Assessment center» / 

V. Kozis // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-

технічна конференція: Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. 

Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 230-

231.   

3.Попова Е.Р. Международный опыт развития корпоративной социальной 

ответственности (КСО) / Е.Р. Попова  // Наука – перші кроки – 2014: VIII 

Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 2014 р. – Маріуполь: ПДТУ, 

2015. – Т.ІІ. – С. 66.  

5. Захаренко 

Наталя 

Сергіївна , 

доцент 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Захаренко Н.С. Оценка влияния кризисных явлений на показатели 

деятельности металлургических предприятий / Т.Г. Логутова, Н.С. Захаренко // 

Економічні інновації: Зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Вип. 51. – С. 264-269. 

2. Захаренко Н.С. Антикризове управління промисловими підприємствами 

України під контролем кредиторів / І.С. Псарьова, Н.С. Захаренко // Глобальні 

та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. – Миколаїв, 

2014. – Вип. 2. – С. 680-683. 

3. Захаренко Н.С. Методи антикризового управління фінансовими ресурсами 

металургійних підприємств / Н.С. Захаренко // Молодий вчений: Науковий 

журнал. – Київ, 2014. – Вип. 8 (11). – С. 109-111. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Захаренко Н.С. Методические подходы управления финансовыми ресурсами 

предприятия в условиях кризиса / Н.С. Захаренко // Университетская наука 

2014: Межд. науч.-техн. конф. (г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г.). – Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – Т.IV. – С.17-19.  

2. Захаренко Н.С. Оцінка структури ринку металургійної галузі України / 

Н.С. Захаренко // «Проблеми фінансово-економічного розвитку 

підприємницької діяльності та національної економіки» Міжн. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 17-18 квітня 2015 р.). – Київ, 2015. - С.26-31.  

3. Захаренко Н.С. Розробка та оцінка сценаріїв застосування антикризових 

заходів на підприємствах / Н.С. Захаренко // «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» Всеукраїнська 

наукова Інтернет-конференція (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.). – 

Тернопіль: Тайп, 2015. – С.76-78. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 



р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943); співвиконавець НДР 

«Вдосконалення стратегічного управління підприємством на засадах 

концепції сталого розвитку» (2013-2015 рр., номер державної реєстрації 

0112U005768), співвиконавець НДР«Стратегічний розвиток підприємства в 

умовах економічної глобалізації» (2014-2016 рр., номер державної реєстрації 

0113U007297)  

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Горшкова А.О. Основы стратегического сотрудничества предприятий / 

А.О. Горшкова // Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної 

конференції «Наука – перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 

– Т. 1. – С. 225-226. 

2. Гаевская К.В. Конкурентная среда и ее влияние на стратегическое 

поведение предприятия / К.В. Гаевская // Збірник тез доповідей Х 

Регіональної науково-практичної конференції «Наука – перші кроки – 2016. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 226-227. 

6. Патошина 

Галина 

Миколаївна, 

старший 

викладач 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Патошина Г.Н Эколого – экономические аспекты использования отходов 
пенополистирола в качестве связующего для формовочных и стержневых 
смесей / Г.Н. Патошина // Промышленный менеджмент, маркетинг, 
экономика и финансы: Сборник научных работ. – М.:Изд. Дом МИСиС, 2013. 
– С. 57 – 59. 
2. Патошина Г.М. Статистичне дослідження зовнішньої торгівлі товарами 
України / Р.А. Александрова, Г.М.Патошина, А.С. Патошин // Вісник 
Приазовського Державного Технічного Університету: Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2009. – Вип. 19 – С. 166-172. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Патошина Г.Н. Щодо результативності зовнішньоекономічної діяльності 

країни / Г.Н. Патошина // Университетская наука – 2015: Международная 

научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 2015 г. – Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2015. – Т. 3. – С. 21. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

7. 

Камишников

а Евеліна 

Вікторівна, 

доцент 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Камишникова Е.В. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у 

рамках  корпоративної соціальної відповідальності / Е.В. Камишникова // 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – Харків: 

ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 84-88. 

2. Kamyshnykova E.V. Comparative characteristics of estimation methods of 

corporate social responsibility / E.V. Kamyshnykova, E.A. Dryuk // Scientific and 

educational journal. – Genevе, Switzerland: Publishing Center of The international 

scientific association of economists “Consilium”, 2015. – № 1. – Р. 86-89.  

3. Камишникова Е.В. Стратегічний підхід до управління корпоративною 

соціальною відповідальністю підприємства / Е.В. Камишникова // Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1 (10). – Т. I. – С. 81-85.  

4. Kamyshnykova E.V. The influence of corporate social responsibility on business 

results / E.V. Kamyshnykova // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. –  Маріуполь:  ДВНЗ  

«ПДТУ». – 2014. – Вип. 28. – С. 70-74.  

5. Камышникова Э.В. Экономическая безопасность промышленных 

предприятий / Т.Г. Логутова, Э.В. Камышникова: Монография. - Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – 230 с.  

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1. Камишникова Е.В. Основні проблеми впровадження концепції  

корпоративної соціальної відповідальності в українське бізнес середовище / 

Е.В. Камишникова // Університетська наука – 2015: Міжнародна науково-

техн. конф., Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, 

19-20 травня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т. IV. – С. 11. 

2. Камишникова Е.В. Социальное предпринимательство как форма 

проявления социальной ответственности бизнеса / Е.В. Камишникова // 

Університетська наука – 2014: Міжнародна науково-техн. конф., 

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, 20-21 травня 

2014 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – Т. IV. – С. 11. 

 3. Камишникова Е.В. Аналіз стану корпоративної соціальної відповідальності 

в інтегрованих корпоративних структурах України / Р.А. Александрова, Е.В. 

Камишникова // Образование и наука XXI века: IX Международная научно-



практ. конф., София, 17-25 октября 2013 г. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 

2013. – Т. III. – С. 68-70.  

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Dryuk E.A. Comparative characteristics of estimation methods of corporate 

social responsibility / E.V. Kamyshnykova, E.A. Dryuk // Scientific and 

educational journal. – Genevе, Switzerland: Publishing Center of The international 

scientific association of economists “Consilium”, 2015. – № 1. – Р. 86-89.   

2. Максимова К.В. Подходы к структуризации ресурсного потенциала 

предприятия / Е.В. Камишникова, К.В. Максимова // Університетська наука – 

2013: Міжнародна науково-техн. конф., Приазовський державний технічний 

університет, м. Маріуполь, 14-17 травня 2013 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 

Т. III. – С. 81-82.  

8. Потапова 

Наталія 

Миколаївна, 

доцент  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Потапова Н.Н. Управление качеством в аспекте повышения эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства региона / Н.Н. Потапова // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 

Вип.11. Частина 3. – Херсонський державний університет, 2015. – С.106-108. 

2. Потапова Н.М. Напрямки розвитку транзитного потенціалу України за 

рахунок логістичної інфраструктури її регіонів / Н.М. Потапова, 

В.В. Онищенко // Promising problems of economics and management: Collection 

of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. - p. 

155-158. 

3. Потапова Н.М. Дослідження економічної сутності транспортної послуги та 

її впливу на економічний розвиток регіону / Н.М. Потапова, В.В. Онищенко // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2015. – Вип. 30. – С. 345-349. 

4. Макаренко М.В. Роль та значення логістичної діяльності підприємства для 

підвищення його конкурентоспроможності / М.В. Макаренко, Н.М. Потапова 

// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2015. – Вип. 29. – С. 189-203. 

5. Потапова Н.М. Формування системи управління якістю у житлово-

комунальному комплексі регіону / Н.М. Потапова // Маркетинг: теорія і 

практика: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного 

університету ім. В.Даля. – Луганськ. – 2014. – № 20. – С. 128-133. 

6. Потапова Н.М. Проблеми та особливості розвитку регіонального 

транспортного потенціалу / Н.М. Потапова // Механізми підвищення 

ефективності управління функціонуванням регіональної економіки. Серія 

«Економіка»: Зб. наук. праць Донецького державного університету 

управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. ХIV. Вип. 260. – С.166-173. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Потапова Н.М. Особливості управління якістю у житлово-комунальному 

господарстві регіону / Н.М. Потапова // Наукові засади розвитку знань 

економічної теорії: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 

м.Черкаси, 2 червня 2015 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 58-59. 

2. Потапова Н.М. Стратегічне управління як умова подальшого розвитку 

житлово-комунального господарства регіону / Н.М. Потапова // Сучасна 

економічна наука: теорія і практика: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції 7-8 листопада 2013 р., Полтава – Полтава: 

ПолтНТУ, 2013. – с. 117-119. 

3. Потапова Н.М. Особливості формування стратегії зростання у житлово-

комунальному господарстві регіону / Н.М. Потапова // Інноваційні напрямки 

розвитку маркетингу: теорія і практика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції 28-29 березня 2013 року, Луганськ. – Луганськ: СНУ 

ім. В.Даля, 2013. – С. 75-78. 



Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Селеменева К.В. Особливості оцінки фінансового стану підприємства та 

основні недоліки даних методик / К.В. Селеменева // Збірник тез доповідей Х 

Регіональної науково-практичної конференції «Наука – перші кроки – 2016. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 224-225. 

2. Дудніков Б.Ю. Стратегія модернізації промислового виробництва / 

Б.Ю. Дудніков // Наука – перші кроки – 2015: IX Регіональна студентська 

науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей учасників 

конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 

Т.ІІ. – С. 214-215.  

3. Жураковська І.Ю. Основні напрямки підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції / І.Ю. Жураковська // Наука – перші 

кроки – 2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: 

Збірник тез доповідей учасників конферненції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 

2015 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 215-216. 

4. Иванущенко Д.А. Социальный маркетинг и благотворительность / Д.А. 

Иванущенко // Маркетинг ХХІ століття: проблеми та стратегії розвитку: 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених 25-26 квітня 2013 р., Луганськ. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 

2013. – С. 22-25. 

9. Псарьова 

Ірина 

Сергіївна, 

доцент 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Псарьова І.С.Методи і алгоритми оцінки ефективності диверсифікації 

підприємства / І.С.Псарьова, А.І.Кулябіна, О.С.Кухарева// Perspektywy 

rozwojunaukiwewspólczesnym świecie: MiedzynarodowejNaukowi-

PraktycznejKonferencji, Kraków, 29-31.03.2012. – Kraków – Część 5– С.81-87. 

2. Псарьова І.С.Принятие антикризисных решений с учетом этапов 

жизненного цикла развития предприятия/ І.С.Псарьова, Н.С.Захаренко // 

Экономика в промышленности; Сборник научных трудов. – Москва, 2014. – Вып. 

2 – С. 28-34. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Псарьова І.С.Стратегія та тактика в в антикризовому управлінні/ 

І.С.Псарьова // Збірник матеріалів Университетская наука – 2014: 

Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный технический 

университет, г. Мариуполь, 21-23мая 2013 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – Т. IІІ. – 

С. 99-100. 

2.Псарьова І.С.Комплексные информационные системы управления 

предприятием / І.С.Псарьова // Збірник матеріалів Университетская наука – 

2014: Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный 

технический университет, г. Мариуполь, 22-24 мая2014 г. – Мариуполь: ПГТУ, 

2014. – Т. IV. – С. 16-17. 

3. Псарьова І.С. Использование экспертных систем в экономических 

исследованиях / І.С.Псарьова // Збірник матеріалів Университетская наука – 

2015: Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный 

технический университет, г. Мариуполь, 21-23мая 2015 г. – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – Т. IІІ. – С. 18-19. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Бондаренко С. Основные теории конкурентоспособности и их 

трансформация для деятельности современных предприятий / С.Бондаренко // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції «Наука 

– перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 231. 

2. Неровня А. Мировые   экономические   кризисы,   их   роль   и  

влияние  на развитие промышленных предприятий / А.Неровня // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції «Наука 

– перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 232. 

3.Свириденко В.А. Исследование состояния и пути улучшения показателей 

использования материальных ресурсов доменного производства / В.А. 



Свириденко // Наука – перші кроки – 2014: VIII Регіональна студентська 

науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей учасників 

конферненції, м. Маріуполь, 2014 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – Т.ІІ. – С. 66-

67. 

10. 

Толпежніков 

Роман 

Олексійович, 

професор  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Толпежніков Р.О. Забезпечення інновативності проактивного управління на 

промислових підприємствах / Р.О. Толпежніков, М.І. Балашов // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: 

Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний 

технічний університет, 2015. – Вип. 30. – С. 48-52. 

2. Толпежніков Р.О. Проактивне управління сукупним потенціалом 

підприємства / Р.О. Толпежніков: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2012. – 300 с.  

3. Толпежніков Р.О. Формування механізму бізнес – партнерства об’єднань 

промислових підприємств / Р.О. Толпежніков // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Збірник 

наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний 

університет, 2015. – Вип. 29. – С. 68-72. 

4. Толпежніков Р.О. Проактивне управління фінансовою складовою 

комплексу маркетингу промислового підприємства / Р.О. Толпежніков // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні 

науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний 

технічний університет, 2014. – Вип. 28. – С. 50-55. 

5. Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового 

потенціалу підприємства / Р.О. Толпежніков // Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, 2013. – 

Вип. 2, Т. 1. – С. 277-282. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Толпежніков Р.О. Менеджмент конкурентного потенціалу підприємства / 

Р.О. Толпежніков // Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної 

конференції «Університетська наука – 2014». – Маріуполь: Приазовський 

державний технічний університет, 2014. -Т. 4. – С. 22-25. 

2. Толпежніков Р.О. Управління економічним потенціалом підприємства в 

сучасних умовах / Р.О. Толпежніков // Збірник тез доповідей міжнародної 

науково – технічної конференції «Університетська наука – 2012». – 

Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2012. -Т. 3. – С. 

134-135. 

3. Толпежніков Р.А. Теоретически – методологические основы управления 

потенциалом предприятия / Р.А. Толпежников // Збірник тез доповідей 

міжнародної науково – технічної конференції «Університетська наука – 

2011». – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2011. -

Т. 2. – С. 225-226. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 1 доктора наук, 2 кандидата наук 

11. 

Толпежніков

а Тетяна 

Георгіївна, 

доцент 

Основні 

публікації за 

напрямом 

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. 

3. 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/ 

4. 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. 

5. 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. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. 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. 

2. 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. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець НДР «Розвиток 

промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

 

12. Черната 

Тетяна 

Миколаївна, 

доцент 

 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Экономика предприятия: учебное пособие / А.Л. Хотомлянский, Т.Н. 

Черната. – Мариуполь: Издательство ГВУЗ «Приазовский государственный 

технический университет», 2007. –548 с. 

2. Chenata T.N. Assessment of balance sheet liquidity / T.N.Chernata // News of 

science and education. – 2015. - №9(33). – P. 5-9. 

3. Черната Т.Н. Система стратегического управления промышленным 

предприятием / Т.Н. Черната, Т.В. Горохова // LAP LAMBERT Academic 

Publishing. – 2013. – 153 с.  

4. Черната Т.Н. Интегральная оценка финансового состояния предприятия  / 

Т.Н. Черната // Уральский научный вестник. –  2013. - № 29 (77). – C. 30-37  

5. Черната Т.М. Напрямки вдосконалення внутрішнього економічного 

механізму підприємства / Т.М. Черната // Маркетинг: теорія і практика. – 

2013. - №19. - С. 218-222. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Черната Т.М. Економічні методи управління підприємством / Т.М. Черната 

// Збірник тез доповідей міжнародної науково – технічної конференції 

«Університетська наука – 2015». – Маріуполь: Приазовський державний 

технічний університет, 2015. Т. 3. – С. 9. 

2. Черната Т.Н.  Подходы к оценке ликвидности бухгалтерского баланса 

предприятия / Т.Н. Черната // Материалы X международной научно-

практической конференции «Бъдещето въпроси от света на науката - 2014». – 

Т. 6 «Экономические науки». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 32-34. 

3. Черната Т.Н. Методические вопросы внутрипроизводственного 

коммерческого расчета на основе создания центров финансовой 

ответственности / Т.Н. Черната // Материалы IX международной научно-

практической конференции «Образование и наука без границ - 2013». – Т. 9 

«Экономические науки». – Przemysl: Nauka i studia, 2013. – С. 76-79. 

Науково-

дослідна 

робота 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-

2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); співвиконавець 

НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 

004943). 
Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами  

Підготовлено 2 кандидати наук 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2657


Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Шишканова Т.О. Енергоефективність як чинник забезпечення сталого 

розвитку підприємств та національної економіки / Т.О. Шишканова // Збірник 

тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції «Наука – перші 

кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 230. 

2. Кулішова О.О. Застосування кластерного підходу як форма підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору України / О.О. Кулішова // 

Збірник тез доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції «Наука 

– перші кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 229 

3. Потягіна А.М. Перспективи розвитку транскордонних кластерів на кордоні 

України з Європейським союзом / А.М. Потягіна, В.Р. Дьяченко // Збірник тез 

доповідей Х Регіональної науково-практичної конференції «Наука – перші 

кроки – 2016. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 1. – С. 228 

4. Варакута І.А. Методичні питання дослідження фінансово – економічного 

стану транспортного підприємства / І.А. Варакута // Наука – перші кроки – 

2015: IX Регіональна студентська науково-технічна конференція: Збірник тез 

доповідей учасників конференції, м. Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – Т.ІІ. – С. 231-232.  

 

 

Ректор                                                                         В.С. Волошин  



4. Інформація про завідувача випускової кафедри економіки підприємств 

зі спеціальності 051 Економіка 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне звання 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про попередню роботу 

(період (років), найменування 

організації, займана посада) 

Примітка (з якого 

часу працює у закладі 

освіти за основним 

місцем роботи або 

сумісництвом) 

Меліхов 

Андрій 

Анатолійович 

Ленінградський 

технологічний інститут, 

(1987 р., «Механічне 

обладнання заводів ПБМ», 

інженер)  

Доктор екон. наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

«Стратегічне управління 

конкурентним розвитком 

промислових підприємств»;  

доцент за кафедрою економіки 

та економічної інженерії 

 

19 років 9 місяців 

Грудень 1987 р. - січень 1988 р. 

інженер-технолог 3-ї категорії в 

технічному відділі з науки та наукового 

обслуговування Жданівського заводу 

технологічного обладнання. 

Січень 1988 р. - листопад 1992 р. 

інженер (з вересня 1990 року – 

провідний інженер) виробничого 

відділу Маріупольського міського 

центру НТТМ «Спектр», який у березні 

1992 року реорганізований у ТОВ 

«Науково-виробнича фірма «Спектр». 

З листопада 1992 року по сьогодняшні 

час працює у Приазовському 

державному технічному університеті 

(до 1993 року - Маріупольський 

металургійний інститут). 

Листопад 1992 р. - червень 1993 р. – 

завідувач лабораторії соціально-

економічних проблем.  

Липень 1993 р. - листопад 1998 р. – 

аспірант ПДТУ.  

Грудень 1998 р. - серпень 2001 р. – 

завідувач лабораторії соціально-

економічного аналізу і прогнозування. 

З вересня 1997 працює на викладацькій 

роботі у ПДТУ: до вересня 2001 року – 

за сумісництвом на посаді асистента, 

потім – старшого викладача на кафедрі 

маркетингу і менеджменту.  

Вересень 2001 р. - серпень 2013 р. - 

доцент, завідувач кафедри економіки та 

З 1 вересня 1997 р. –за 

сумісництвом; 

З 1 вересня 2001 р. – 

за основним місцем 

роботи. 



економічної інженерії (з грудня 2004 

року кафедра переіменована на кафедру 

економіки підприємств).  

Вересень 2013 р. - лютий 2015 р. - 

доцент кафедри економіки підприємств.  

З лютого 2015 року і по теперішній час 

працює на посаді завідувача кафедри  

економіки підприємств у ДВНЗ  

«Приазовський державний технічний 

університет». 

      

  

 

Ректор               В.С. Волошин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 



8. ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» наявна 

матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам підготовки здобувачів 

ступеню доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка. Так,  загальна 

площа навчальних приміщень для проведення навчального процесу складає 

86385,9 кв. м., у т. ч. приміщення для занять студентів,  курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 71048,1 кв. м., 

комп’ютерні лабораторії – 8653,4 кв. м., спортивні зали – 4941,6 кв. м. 

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників складають 

7887,6 кв. м. 

Площа службових приміщень становить 2465,9 кв. м. Бібліотека, у тому 

числі читальні зали займає 2045 кв. м. 

Середня площа на одного науково-педагогічного та навчально-

допоміжного працівника складає 6,04 кв. м.  

Середня навчальна площа на одного студента складає 13,6 кв. м. 

Тривалість роботи одного студента з використанням персональних 

комп’ютерів у середньому за період навчання складає 2 години за день. 

Для організації підготовки здобувачів ступеню доктора філософії зі 

спеціальності 051 Економіка на економічному факультеті є достатня 

кількість технічно-обладнаних приміщень, предметних аудиторій та 

спеціалізованих лабораторій. В цілому, матеріально-технічне забезпечення 

поєднує: приміщення економічного факультету, у тому числі й приміщення 

кафедри економіки підприємств, що відповідальна за підготовку здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка. 

Так, інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 

навчальному процесі підготовки здобувачів вищої освіти, наведена у 

першому параграфі даного розділу. Інформація щодо забезпечення 

приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями – у 

другому параграфі, інформація щодо обладнання лабораторій та 

спеціалізованих кабінетів – у третьому параграфі, інформація щодо 

обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій – у четвертому параграфі, а інформація про 

соціальну інфраструктуру – в останньому параграфі даного розділу. 

 

 



1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса приміщення 
Найменування 

власника майна  

Площа 

(кв. м.) 

Найменування та 

реквізити документа 

про право власності 

або оперативного 

управління або 

користування 

(свідоцтво) 

Документ про право користування 

(договір оренди) Інформація про наявність документів 

Строк дії 

дговору 

оренди 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріаль

ного 

посвідчен

ня 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони 

праці 

вул. Апатова, 115 ДВНЗ «ПДТУ» 16940,2 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Апатова, 115а ДВНЗ «ПДТУ» 4561,8 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Апатова, 115б ДВНЗ «ПДТУ» 7602,6 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Грецька, 29 ДВНЗ «ПДТУ» 1858,9 САА № 488088 - - - + + + 

вул. Університетська, 

7 

ДВНЗ «ПДТУ» 12523,5 САА № 488087 
- - - + + + 

вул. Казанцева, 16а ДВНЗ «ПДТУ» 1140,8 САА № 488089 - - - + + + 

вул. Апатова, 115в ДВНЗ «ПДТУ» 1586,8 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Таганрозька, 17 ДВНЗ «ПДТУ» 2376,3 свідоцтво № 311 - - - + + + 

вул. .Казанцева, 3а ДВНЗ «ПДТУ» 3910,9 свідоцтво № 493 - - - + + + 

вул. Апатова, 140 ДВНЗ «ПДТУ» 5657,5 свідоцтво № 481 - - - + + + 

пр. Металургів, 54 ДВНЗ «ПДТУ» 6283,9 ЯЯЯ № 339586 - - - + + + 

вул. Апатова, 132 ДВНЗ «ПДТУ» 4941,60 свідоцтво № 33 - - - + + + 

вул. Апатова, 115г ДВНЗ «ПДТУ» 472,30 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Апатова, 115д ДВНЗ «ПДТУ» 285,60 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Апатова, 115е ДВНЗ «ПДТУ» 325,40 САА № 488086 - - - + + + 

вул. Апатова, 115ж ДВНЗ «ПДТУ» 580,80 САА № 488086 - - - + + + 

 

 
Ректор                В.С. Волошин 

 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 

 
№ 

з/п Назви приміщень за функціональним 

призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні  
У тому числі 

Власні Орендовані  
Здано в 

оренду  

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

86385,9 

 

86385,9 

 

- 

 

- 

 

1.1 Приміщення для занять студентів, курсантів, 

слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо) 

71048,1 71048,1 - - 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 8653,4 8653,4 - - 

1.3 Спортивні зали 4941,6 4941,6 - - 

2. Приміщення для науково – педагогічних 

(педагогічних) працівників 

7887,6 7887,6 - - 

3. Службові приміщення 2465,9 2465,9 - - 

4. Бібліотека, 

у тому числі, читальні зали 

2045,0 

652,3 

2045,0 

652,3 

- 

- 

- 

- 

5. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - - 

6. Їдальні, буфети 3378,2 3378,2 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 2644,3 2644,3 - - 

8. Медичні пункти 209,0 209,0 - - 

9.  Інше - - - - 

 

Ректор                                                                                В.С. Волошин 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 
№  

з/п 

Найменування лабораторій, 

спеціалізованих кабінетів, їх 

площа 

Найменування дисциплін Перелік обладнання, 

устаткування, кількість 

1 2 3 4 

1 Лінгафонний кабінет кафедри 

«Іноземна мова» ауд. 394 (30 

м
2
) 

Академічна англійська  мова  ТЗН, ноутбук, 

акустична система, 

мультимедійний 

проектор 

3 Лекційна аудиторія 

ауд. 5.220 (120 м
2
) 

Філософія науково – дослідної 

діяльності 

Сучасні технології освітнього процесу 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

4 Комп’ютерний клас кафедри 

«Інформатика» ауд. 508 (72 

м
2
) 

Сучасні інформаційні технології в 

практиці наукових досліджень 

Р4, 14 шт. 

8 Спеціалізована лекційна 

аудиторія кафедри 

«Економічна теорія та 

інтелектуальна власність» 

ауд. 5.310 (90 м
2
) 

Сучасна економічна теорія ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

9 Спеціалізована лекційна 

аудиторія Економічного 

факультету 

ауд. 9.104 (71,7м
2
) 

Управлінська економіка та стратегії 

бізнесу 

Оцінка інноваційного потенціалу 

соціально – економічних систем 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

10 Спеціалізована аудиторія 

кафедри економіки 

підприємств ауд. 6.08 (46,2 

м
2
) 

Концепції та моделі розвитку 

соціально – економічних систем 

Системний аналіз в економіці та 

управлінні 

Сучасні завдання стратегічного 

розвитку персоналу підприємства 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

16 Комп’ютерний клас кафедри 

економіки підприємств 

ауд. 6.09 (48,3 м
2
) 

Методи досліджень в економіці 

 

Р4, 7 шт. 

17 Спеціалізована аудиторія 

кафедри економіки 

підприємств ауд. 6.17 (62,8 

м
2
) 

Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на основі інноваційного 

розвитку галузей економіки 

Актуальні проблеми сталого розвитку 

підприємства як економіко – 

екологічної системи 

Економічна безпека підприємства 

Актуальні проблеми розвитку 

економіки України 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

18 Комп’ютерний клас інституту 

економіки і менеджменту 

ауд. 9.106 (72,4 м
2
) 

Комерціалізація наукових досліджень 

та трансфер технологій 

Р4, 20 шт. 

 

Ректор                                                                           В.С. Волошин 

 



4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 

начального плану за спеціальністю 051 Економіка  

 

 
№  п/п Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Назви пакетів 

прикладних 

програм (в тому 

числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність каналів 

доступу (так/ні) 

1 Комп’ютерний клас 

кафедри 

«Інформатика» ауд. 

508 (72 м
2
) 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці наукових 

досліджень 

Методи 

досліджень в 

економіці 

Комерціалізація 

наукових 

досліджень та 

трансфер 

технологій 

 

Р4, 14 шт. Math CAD 

MS Word 

MS Excel 

Auto CAD 

Internet 

explorer 

так 

2 Комп’ютерний клас 

кафедри економіки 

підприємств  

ауд. 6.09 (48,3 м2) 

Р4, 7 шт. Math CAD 

MS Word 

MS Excel 

Auto CAD 

Internet explorer 

так 

3 Комп’ютерний клас 

інституту економіки і 

менеджменту  

ауд. 9.106 (72,4 м2) 

Р4, 20 шт. Math CAD 

MS Word 

MS Excel 

Auto CAD 

Internet explorer 

так 

 

 

Ректор                                                                           В.С. Волошин 



5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

 
№ 

п/п 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури Кількість Площа (кв. 

метрів) 

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 

6. Спортивні зали 5 4941,6 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

- стадіони 

- спортивні майданчики 

- корти 

- тощо 

- 

2 

- 

1 

- 

160,0 

- 

800,0 

9. Студентський палац (клуб) 1 1586,8 

 

Ректор                                                                        В.С. Волошин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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»; 

- 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 051 Економіка наведено у 

параграфі 1 даного розділу, методичне забезпечення курсового проектування 

- у параграфі 2, забезпечення базами практики – у параграфі 3. 

 

  



ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 

Найменування навчальної дисципліни 

згідно з навчальним планом 

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби) 
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Філософія науково – дослідної діяльності  
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Академічна англійська мова 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Сучасні технології освітнього процесу 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Сучасна економічна теорія 
+ + 

немає 

потреби 
+IT + + 

Сучасні інформаційні технології в практиці 

наукових досліджень 
+ + 

немає 

потреби 
+IT + + 

Управлінська економіка та стратегії бізнесу 
+ + 

немає 

потреби 
+IT + + 

Концепції та моделі розвитку соціально – 

економічних систем 
+ + 

немає 

потреби 
+IT + + 

Методи досліджень в економіці  
+ + 

немає 

потреби 
+IT + + 

Системний аналіз в економіці і управлінні 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Оцінка інноваційного потенціалу соціально 

– економічних систем 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на основі інноваційного 

розвитку галузей економіки 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Актуальні проблеми сталого розвитку 

підприємства як економіко – екологічної 

системи 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Економічна безпека підприємства 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Актуальні проблеми розвитку економіки 

України 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Комерціалізація наукових досліджень та 

трансфер технологій 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Сучасні завдання стратегічного розвитку 

персоналу підприємства 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

 

 

Ректор                                                                                         В.С. Волошин 

  



2. Методичне забезпечення курсового проектування 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова робота 

(проект) 

Інформація про наявність 

(«+» або «-») 

методичних 

розробок 

тематики курсових робіт 

(проектів) 

немає потреби 

 

 

Ректор                                                                                         В.С. Волошин 

  

 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

(«+» або «-») 

Найменування бази 

для проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Педагогічна  

практика 
4 15 + 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

+ 
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10. ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ВІДОМОСТІ 

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Інформаційне забезпечення підготовки здобувачів ступеню доктора 

філософії зі спеціальності 051 Економіка здійснюватиметься бібліотекою 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

Основне її завдання – оперативне і якісне документальне та 

інформаційне забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького 

процесів, надання допомоги студентам, аспірантам та іншим користувачам в 

оволодінні професійними знаннями та задоволенні культурно-

просвітницьких запитів. 

Зміст бібліотечного фонду відповідає напрямам підготовки здобувачів 

ступеню доктора філософії та тематиці наукових досліджень. 

Загальний фонд бібліотеки становить 515510 примірників, в тому числі 

навчальної літератури – 215443 примірників, наукової літератури – 268358 

примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91912 одиниці.  

Бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є 

невід’ємною частиною інформаційного простору. Зберігаючи традиції, 

найкраща бібліотека регіону впроваджує нові інформаційні технології. 

Робота у даному контексті потребує реалізації наступних направлень в 

діяльності бібліотеки: 

-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 «Електронна бібліотека України». Упродовж року читачі 

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, студентів та аспірантів 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. Електронні 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 

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 компакт – 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. 

На теперішній час бібліотека має 6 відділів: комплектування та наукової 

обробки документів, довідково-бібліографічної роботи, наукової літератури, 

навчальної літератури, художньої літератури, книгосховище. 

До послуг користувачів три  абонементи та п’ять читальних залів на 300 

посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м
2
,  

у т.ч.: для зберігання фондів - 567,9 м
2
, для обслуговування користувачів  - 

1320,1 м
2
.  

Розвиток автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи якісно 

змінив інформаційне забезпечення всього навчального процесу шляхом 

організації доступу користувачів до електронних підручників та науково-

методичної літератури, зібраним на сервері бібліотеки.  

На 01.01.2016 р. електронний фонд бібліотеки включає більше 14000 

найменувань електронних версій наукової та навчально-методичної 

літератури з повнотекстових баз даних «Електронна бібліотека підручників» 

(доступна з локальної мережі ДВНЗ «ПДТУ»  - http://lib.pstu.edu) , 

«Методичні розробки викладачів ДВНЗ «ПДТУ» » (доступна з локальної 

мережі ДВНЗ «ПДТУ»  та Інтернет, вхід за логіном і паролем - 

http://mo.pstu.edu) та  електронного інституційного репозиторію (eIRPSTU - 

http://eir.pstu), який надає відкритий доступ до наукових публікацій 

викладачів ДВНЗ «ПДТУ»  та налічує більш 2300 електронних документів. 

http://mo.pstu.edu/


У 2011-2015 роках бібліотека надає своїм користувачам доступ до 

академічних електронних баз даних EBSCO Publishing. Завдяки цьому 

електронному ресурсу студентам і викладачам університету доступні 

матеріали одного з найбільш масштабних у світі видавництв періодики 

EBSCO. Крім того останні два роки оформлюється підписка на 13 

найменувань російськомовних електронних версій наукових журналів. 

Електронні версії передплачених періодичних видань доступні з будь-якого 

комп'ютера, підключеного до локальної мережі ДВНЗ «ПДТУ» . 

Довідково-бібліографічний апарат дозволяє вести багатоаспектний 

пошук інформації у фонді бібліотеки. В умовах автоматизації він 

представлений електронним каталогом (доступний в Інтернет за адресою: 

http://lib.pstu.edu), який поєднав в собі всі функції традиційних каталогів: 

облікову, інформаційну, пошукову.  

Потужним інструментом віртуального обслуговування є сайт бібліотеки 

(http://ntb.pstu.edu), який дає можливість дистанційно працювати з 

потрібними ресурсами та користуватись віртуальними послугами. 

Для бібліографічного обслуговування відділеного користувача на сайті 

бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати 

інформацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»  конкретного 

видання, підібрати список літератури, професійно скласти бібліографічний 

опис документів. Крім того, за запитами користувачів надається коротка 

інформація про конкретний факт або подію.  

Через   необхідність обміну інформацією та створення єдиного 

інформаційного простору бібліотека   є партнером   кооперативної 

бібліотечної системи в здійсненні кооперативної обробки інформації. 

Бібліотека є членом чотирьох корпоративних проектів - міжнародних МАРС 

(Міжрегіональна аналітична розпис статей) та ІРБІС-корпорація, 

всеукраїнського ЦУКК (Центральний український корпоративний каталог) та 

Маріупольської корпорації міських бібліотек. 

У 2011 році  науково-технічна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ»  долучилася до 

проекту «ELibUkr. Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України», метою якого є якісне інформаційне забезпечення 

розвитку науки та освіти в Україні, організація доступу до світових 

інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів. 

В рамках проекту університет має доступ до: 

 наукової бази даних EBSCO;  

 електронних періодичних видань ELibRu;  

 різноманітних наукових ресурсів у тестовому режимі доступу; 

 електронної доставки документів з міжнародних БД.  

Інформація про наявність бібліотеки, читальних залів, їх площі, 

кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні 

фонди навчальної, наукової літератури, наявність електронної бібліотеки 

наведена у таблиці нижче. 

http://ntb.pstu.edu/


Інформація щодо забезпечення підручниками, навчальними 

посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою наведена у 

другому параграфі даного розділу. 

Перелік фахових періодичних видань, що використовуватимуться при 

підготовці здобувачів ступеню доктора філософії зі спеціальності 051 

Економіка, які є в бібліотеці та читальних залах ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», наведена у третьому параграфі даного 

розділу. 

 

1. Інформація про наявність бібліотеки 

№

 з/п 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Наявність читального залу, 

його площа (кв. м), кількість 

посадкових місць 

Примітка* 

1. Науково – технічна 

бібліотека 

2045,0 515510 5 читальних залів, площа 

652,3 кв.м., 300 посадочних 

місць 

 

2 Електронна бібліотека: - 18442 -  

3. Сайт навчально-

методичних матеріалів  

викладачів 

ПДТУ 

- 7113 -  

4. Інституційний 

репозитарій 

- 4337 -  

5. Електронна бібліотека 

підручників 

- 3802 -  

6. Електронний 

каталог 

- 362467 -  

7. Зведена БД 

періодичних 

видань 

- 1191 -  

8. БД 

мультимедійних 

презентацій 

 

- 23 -  

9. Електронні  

журнали (назви) 

- 101 -  

 

 

 

Ректор         В.С. Волошин 

 

 



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

Найменування 

навчальної дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника (навчального посібника 

тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

Філософія науково – 

дослідної діяльності 

Л.В. Губерський [та ін.]; ред. І.Ф. 

Надольний. 

Філософія  : навчальний посібник   7-ме вид., стереотип. - К.: 

Вікар, 2008. - 534с., укр.    

50 

В.Г.Кремень  Філософія: логос, Софія, Розум: підручник для вузів   К. : Книга, 2007.- 430с., укр.    20 

В.Г.Кремень  Філософія: мислітелі, ідеї, концепції: підручник   К.: Книга, 2005.- 525 с., укр.    46 

В.Г. Кремень, В.С. Афанасенко, В.І. 

Волович и др.  

Історія філософії: підручник для вищої школи  2-е вид., перероб. та доп. - 

Харків : Прапор, 2003. - 768 

с., укр.   

40 

І.В.Бичко, І.В. Бойченко, 

М.І. Бойченко та ін.  

Філософія: підручник для вузів  К.: Либідь, 2001. - 406с., укр.    24 

А.К.Бичко, І.В.Бичко, В.Г. 

Табачковський 

Історія філософії: підручник для вузів    К. : Либідь, 2001. - 407 с., укр.    30 

В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. 

Горлач та ін. ; За ред. М.І. Горлача та 

ін. 

Філософія: підручник для вузів  2-ге вид., перероб. та доп. - 

Харків : Консум, 2000. - 671 

с., укр.    

90 

Кондзьолка, Володимир 

Володимирович 

Істория середньовічної філософії [Текст] 

:навчальний посібник для вузів 

Львів : Світ, 2001. - 319 с., укр 18 

С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. 

Заглада 

Філософія : навч. посібник для вузів  К. : МАУП, 2004. - 215 с., укр. 6 

ред. Л. Н. Никитин Основы философии : учебник для высших учебных 

заведений  

Мин-во образования и науки 

Украины, Донецкий нац. ун-т 

эк. и торговли им. МТуган-

Барановского; - Донецк : 

ДонНУЭТ, 2010. - 342 с., рус. 

11 

Академічна англійська 

мова 

Oxenden, Clive New english file: Рre-intermediate Teacher`s Book/ C. 

Oxenden, Ch. Latham-Koenig, P. Seligson.  

Oxford: University press, 

2005.,eng  

8 

Oxenden, Clive 

 

New english file: Pre-intermediate Workbook/ C. 

Oxenden, Ch. Latham-Koenig, P. Seligson 

Oxford: University press, 2005. 

- 80 р., eng 

14 

Oxenden, Clive.  

 

New english file: Elementary Student`s Book/ C. 

Oxenden, Ch. Latham-Koenig, P. Seligson 

Oxford: University press, 2004, 

eng 

34 

Oxenden, Clive.  

 

New english file: Intermediate Student`s Book / C. 

Oxenden, Ch. Latham-Koenig 

Oxford: University press, 2006. 

- 160 р., eng 

15 

Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Л.Р. 

Кузнєцова, Л.Л. Поплавська 

Англійська мова : Комунікативний аспект = English 

: Communicative Aspect : підручник для студентів І-

ІІ курсів юридичних та інших гуманітариних 

спеціальностей  

Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка. - 2-ге вид., змін. та 

доп. - Львів : Світ, 2007. - 430 

с., укр 

33 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 
Найменування підручника (навчального посібника тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

 

О.М. Верховцова Making a new Start : Методично-навчальний посібник з 

курсу ділової англійської мови для студентів економіки та 

менеджменту: навч. посібник для вузів  

Вінниця : [б. и.], 2002. - 255 с., 

укр. 

100 

В.Л. Каушанская [и др.]. Сборник упражнений по грамматике английского языка: 

Пособие для вузов 

М., 2000, рус. 96 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

В.М. Нагаєв Методика викладання у вищій школі: навчальний 

посібник для студентів вузів 

Мін. освіти і науки України, 

Харківський національний 

аграрний ун-т ім. 

В.В.Докучаєва. - К. : Центр 

учбової літератури, 2007. - 230 

с., укр. 

12 

І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, 

І.Ф. Кривонос и др.; Ред. І.А. 

Зязюн 

Педагогічна майстерність : підручник для студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів  

2-ге вид., допов. і переробл. - 

К. : Вища школа, 2004. - 422 

с., укр. 

15 

О.В. Аксьонова Методика викладання економічних дисциплін: Навч.посіб. К.: КНЕУ, 2006. – 708 с., укр. 8 

В. В. Харабет, 

С. А. Плотніков 

Педагогіка вищої школи : курс лекцій для підготовки 

магістрів і аспірантів денного та заочного відділення  

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет", - Маріуполь : 

ПДТУ, 2011. - 116 с., укр. 

 

16 

Л.М. Карамушка Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник для 

вузів 

К. : Либідь, 2004. - 423 с., укр. 14 

М.Ф. Степко та ін.; ред. В.Г. 

Кремень 

Вища освіта України і болонський процес: навч. посібник 

для вузів   

К. ; Тернопіль : [б. и.], 2004. - 

383 с., укр.    

4 

Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник 

для вузів  

2-е вид. - Донецьк : Альфа-

Прес, 2007. - 143 с., укр. 

99 

А.И. Пушкарь Основы научных исследований и организация научно-

исследовательской деятельности : учеб. пособие  

Харьковский национальный 

экономический ун-т. - 

Харьков : ИНЖЭК, 2006. - 279 

с., рус. 

5 

С. А. Плотніков, В. В. Харабет Вища освіта України і Болонський процес: навчальний 

посібник для підготовки магістрів і аспірантів денного та 

заочного відділення  

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2011. - 70 с. 

15 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника (навчального посібника 

тощо) 

Найменування 

видавництва, рік видання 

Кількість 

примірників** 

Сучасна  

економічна теорія 

І.В. Буян [та ін.]; ред. С.І. Юрій   Економічна теорія: політична економія [Текст]: підручник  Мін. освіти і науки України, 

Тернопільський національний 

економічний ун-т. - К.: 

Кондор, 2009. - 600 с., укр.    

50 

С.В. Мочерний Економічна теорія: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів  

4-те вид., стереотип. - К. : 

Академія, 2009. - 639 с. - 

(Альма - матер), укр.   

100 

ред.: В. М. Семененко, Д. І. 

Коваленко 

Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів  

Мін. освіти і науки України, 

Київ. національний ун-т 

технологій та дизайну. - 2-ге 

вид., доп. та перероб. - К. : 

Центр учбової літератури, 

2011. - 427 с., укр.  

6 

М.Х. Корецький [та ін.] Економічна теорія [Текст]: навчальний посібник   Мін. освіти і науки України, 

Запорізький ін-т державного 

та муніц. управління. - К. : 

Центр учбової літератури, 

2007. - 255 с., укр.   

15 

П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін Сучасна економіка [Текст]: навч. посібник для вузів  К. : Вища школа, 2005. - 327 

с., укр.   

62 

Н.Ю. Іванова Економічна теорія управління фірмою : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів  

К. : Центр учбової літератури, 

2010. - 263 с., укр.  

5 

О. О. Шевченко Історія економіки та економічної думки : сучасні 

економічні теорії [Текст] : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів  

К. : Центр учбової літератури, 

2012. - 276 с., укр. 

6 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці наукових 

досліджень 

В. М. Гужва 

 

Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. 

посібник 

К.: КНЕУ, 2001. - 400 c., укр 9 

О. В. Грицунов Інформаційні системи та технології: Навч. посібник  Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 

с., укр 

10 

О. О. Карпенко Аналітико-синтетична переробка документної інформації: 

бібліографічний опис : навч. посібник  

М-во освіти і науки України, 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. 

Жуковського «Харк. авіац. ін-

т». - 2-ге вид., доповн. і пер. - 

Харків : «Харк. авіац. ін-т», 

2010. - 138 с., укр. 

4 



Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 
Найменування підручника (навчального посібника тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці наукових 

досліджень 

М. Д. Дьяченко, 

С. К. Поднебенная 

Цифровая защита (аппаратное и алгоритмическое 

обеспечение) : учеб. пособие  

М-во образования и науки 

Украины, Приазов. гос. техн. 

ун-т. - Мариуполь : ПГТУ, 

2014. - 302 с., рус. 

16 

Р. Гаррисон, Э. Норин, 

П. Брюэр ; 

пер. О. В. Чумаченко 

Управленческий учет : (с решениями задач на CD) : 

[учебное пособие] : пер. с англ.  

11-е изд. - электрон. 

текстовые дан. - К. : 

Companion Group, 2011. - 1024 

с., укр. 

7 

С.Л. Емельянов, В.Ф. Якутко  Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник (для юристов и экономистов)   

Мин-во образования и науки 

Украины, Одесская 

национальная юридическая 

академия. - Харьков : "Бурун 

Книга", 2007. - 357 с., рус.  

20 

Управлінська 

економіка та 

стратегії бізнесу 

З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, 

Ю.М. Ратушний. 

Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник для 

самостійного вивч. дисципліни 

К.: КНЕУ, 2001. - 232 с.,укр 30 

О. В. Березін  Стратегія підприємства [Текст] : навчальний посібник К. : Ліра-К, 2010. - 221 с. ,укр. 8 

В. М. Колосок Методологія розвитку стратегічного управління великих 

промислових підприємств : монографія 

Маріуполь : ПДТУ, 2012. - 247 

с., укр.  

7 

Л. Е. Басовский Менеджмент: Учеб. пособие для вузов М.: ИНФРА-М, 2002, 2003.- 

215 с.,рос 

20 

Ю. І. Чентуков  Стратегії інтеграції крупних промислових комплексів в 

умовах глобалізації : [монографія]  

ДонНУ, 2010. - 292 с., укр.  8 

Н. Е. Аванесова, 

О. В. Марченко  

Стратегічне управління підприємством та сучасним 

містом : теоретико-методичні засади : монографія 

Харків : ТОВ "Щедра садиба 

плюс", 2015. - 195 с. , укр.  

8 

Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства К.: МАУП, 2000, укр 32 

В.В. Гончар Управління системою стратегічних змін в діяльності 

підприємств: проблеми формування, розвитку та 

використання : [Текст] : монографія 

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2014. – 280 с., укр.  

5 

В. М. Колосок Методологія розвитку стратегічного управління великих 

промислових підприємств : монографія  

Мін. освіти і науки України, 

Приазовський державний 

технічний університет. - 

Маріуполь : ПДТУ, 2012. - 247 

с., укр. 

5 



 
Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 
Найменування підручника (навчального посібника тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

Управлінська 

економіка та 

стратегії бізнесу 

А.А. Меліхов  Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія 

та методологія управління в умовах турбулентного 

зовнішнього оточення: монографія 

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2014. – 437 с., укр. 

5 

А. В. Ковальов Стратегія диверсифікації промислового підприємства 

[Текст] : монографія 

Мін. освіти і науки, молоді та 

спорту України, Приазовський 
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"Щедра садиба плюс", 2015. 

- 223 с., укр.  

5 

І. В. Тараненко [и др.] ; ред. І. В. 

Тараненко 

Регіональна економіка : навч. посібник для студ. ВНЗ Дніпропетр. ун-т ім. А. 

Нобеля. - К. : Кондор, 2013. 

- 302 с., укр. 

7 

Я.Б. Олійник [та ін.]; ред. Я.Б. 

Олійник. 

Регіональна економіка [Текст]: навч. посібник для вузів  К. : КНТ : Фурса С.Я., 2007. 

- 440 с., укр.   

7 

В.І. Лишиленко Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 

[Текст] : навч. посібник для вузів  

К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. - 324 с., 

укр.   

6 

Т. Г. Логутова [и др.] Механізм інноваційного розвитку реґіону на основі 

використання внутрішніх ресурсів : монографія  

М-во образования и науки 

Украины. ПГТУ. Каф. 

финансов и банковского 

дела. - Маріуполь : ПДТУ, 

2013. - 303 с., укр. 

 

 

7 



Найменування 

навчальної дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника (навчального посібника 

тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

Комерціалізація 

наукових досліджень та 

трансфер технологій 

Л.І. Федулова Інноваційна економіка: підручник для вузов К. : Либідь, 2006. - 478 с., 

укр. 

97 

Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко Основи наукових досліджень в економіці : навч. 

посібник для вузів 

Донецьк : Альфа-Прес, 

2007. - 143 с.  

99 

А.В. Ямчук Діюче законодавство у сфері трансферу технологій в 

Україні, Білорусі, Росії, США та інших країнах світу : 

аналітичний огляд 

Мін. освіти і науки України, 

Укр. ін-т науково-технічної і 

економічної інформації ; 

укл. А.В. Ямчук. - К. : [б. 

и.], 2008. - Б. ц., укр.  

1 

С.І. Бессонова, В.Я. Козлова, 

О.В. Балашова  

Об'єкти інтелектуальної власності в механізмі 

впровадження інновацій : Монографія 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2014. – 285 с., укр.  

3 

В. В. Ковальчук Основи наукових досліджень : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів 

Мін. освіти і науки України. 

- К. : Слово, 2009. - 239 с., 

укр.  

5 

С. М. Порев Університет і наука.Епістемологія, методологія і 

педагогіка виробництв знань : монографія 

М-во освіти і науки України, 

НАН України, Ін-т 

магнетизму. - К. : Хімджест, 

2012. - 384 с., укр.  

2 

Т.В. Горохова «Інтелектуальний бізнес» : Конспект лекцій для 

студентів  

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2016. - 155 с.  

5 

Сучасні завдання 

стратегічного розвитку 

персоналу підприємства 

В. М. Колосок, О. А. Богачов, А. 

В. Алістаєва 

Стратегічне управління розвитком персоналу 

промислових підприємств [Текст] : монографія 

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2011. - 244 с., укр. 

5 

В.В. Гончар Управління системою стратегічних змін в діяльності 

підприємств: проблеми формування, розвитку та 

використання : монографія 

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський 

державний технічний 

університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2014. – 280 с., укр.  

4 

В. М. Ковальов, 

О. А. Атаєва 

Трудовий потенціал регіону : розвиток, стимулювання, 

ефективність використання : [монографія]  

Мін. освіти і науки, молоді 

та спорту України, 

Українська інженерно-

педагогічна академія. - 

Слов'янск : Друкарський 

двір, 2011. – 202 с., укр. 

 

5 



Найменування 

навчальної дисципліни 

Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника (навчального посібника 

тощо) 

Найменування видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примірників** 

Сучасні завдання 

стратегічного розвитку 

персоналу підприємства 

О.А. Грішнова  

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: 

підручник для вузів  

К. : Знання , 2006. - 559 с., 

укр.   

60 

Н.Д. Дарченко [та ін.]. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Збірник завдань і вправ [Текст]: навчальний посібник     

К. : Центр учбової 

літератури, 2007. - 251 с., 

укр.   

7 

Н.І. Єсінова 

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: 

навч. посібник для вузів  

К. : Кондор, 2006. - 427 с., 

укр.   

7 

О.І. Карпіщенко Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] 

: навч. посібник для вузів  

Суми : Університетська 

книга, 2006. - 263 с., укр.    

5 

А.В. Мерзляк [та ін.] Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст]: 

навч. посібник для вузів 

Гуманітарний ун-т 

"Запорізький ін-т 

державного та 

муніципального 

управління". - К. : Центр 

навчальної літератури, 2005. 

- 235 с., укр.   

7 

Л. Б. Круп’як Управління трудовими ресурсами організації : навч. 

посібник  

К. : Кондор, 2013. - 276 с., 

укр. 

7 

Ю. І. Палеха Менеджмент персоналу [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів  

Мін. освіти і науки України. 

- К. : Ліра-К, 2010. - 336 с., 

укр.  

4 

 

Ректор В.С.Волошин 



3. Перелік фахових періодичних видань 

№ з/п Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1 Економіка України 1992-2016 

2 Статистика України 2002-2016 

3 Фінанси України 1996-2016 

4 Україна: аспекти праці 2006-2016 

5 Економіст 2002-2016 

6 Актуальні проблеми економіки 2003-2016 

7 Банківська справа 1997-2016 

8 Вісник Національного банку України 1999-2016 

9 Бухгалтерский учет и аудит 1995-2016 

10 Вопросы экономики 1991-2016 

11 Деньги и кредит 1991-2016 

12 Мировая экономика и международные отношения 1997-2016 

13 Российский экономический журнал 1992-2016 

14 Экономика и математические методы 1996-2016 

15 Инновации 2005-2016 

16 Общество и экономика 1993-2016 

17 Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія Економічні науки 

1995-2016 

 

* з 2014-2016 рр. – в електронному вигляді 

 

 

 

   Ректор         В.С.Волошин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Факт 
Відхи-

лення  

1. КАДРОВІ ВИМОГИ 

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, 

відповідальних за підготовку здобувачів 

вищої освіти, тимчасової робочої групи 

(проектної групи) з науково-педагогічних 

працівників, на яку покладено відповідальність 

за підготовку здобувачів вищої освіти за 

певною спеціальністю 

три особи, що 

мають 

науковий 

ступінь та 

вчене звання, з 

них не менше 

двох докторів 

наук 

6 осіб, з них 3 

доктори наук, 

3 кандидати 

наук 

+3 

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

наукового ступеня та вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 

+ +  

стажу науково-педагогічної та/або наукової 

роботи не менш як 10 років  
+ +  

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): 

які мають науковий ступінь та/або вчене 

звання 
80 100 +20 

які мають науковий ступінь доктора наук та 

вчене звання 
50 62 +12 

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): 

дослідницької, управлінської, інноваційної 

або творчої роботи за фахом 50 100 +50 



Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Факт 
Відхи-

лення  

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 

підпункти 1—

12 пункту 5 

приміток 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

відповідають 

вимогам  

 

1.7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 

фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності: 

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 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

2.1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контрольних 

заходів (кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту студентів та 

заявленого обсягу з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 3,11 +0,71 

2.2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного використання 

в навчальних аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій 

30 33,3 3,3 

2.3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 

бібліотеки, у тому числі читального залу + +  

медичного пункту + +  

2.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
70 100 +30 

Провадження освітньої діяльності 

2.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними 

для виконання навчальних планів 

+ +  



Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Факт 
Відхи-

лення  

 

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо навчально-методичного забезпечення 

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 навчально-

методичного 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 

навчального плану 

+ +  

3.7. Наявність методичних матеріалів для 

проведення атестації здобувачів 
+ +  

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо інформаційного забезпечення 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

4.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними 

та закордонними фаховими періодичними 

виданнями відповідного або спорідненого 

профілю, в тому числі в електронному 

вигляді  

не менш як 

шість 

найменувань 

17 +11 

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 



Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Факт 
Відхи-

лення  

4.3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

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 плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання (мінімальний 

відсоток навчальних дисциплін) 

30 30 0 

 

 

 

Ректор                                                         В. С. Волошин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ 

РІВЕНЬ ОСВІТИ І КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА КЕРІВНИКА 

ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ (ДОКУМЕНТІВ ПРО 

ВИЩУ ОСВІТУ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ 

ЗВАННЯ) 



ОПИС  

документів, що подаються для розширення провадження  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування вищого 

навчального закладу 

ДВНЗ  «Приазовський державний технічний університет»  

Код та найменування 

спеціальності 

051 Економіка 

№ 

з/п 

Найменування документа Відмітка 
про 

наявність 
документа 

1 Заява про отримання ліцензії на розширення провадження 

освітньої діяльності 

 

2 Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  

3 Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача 

ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що 

провадитимуть освітню діяльність) 

 

4 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 

 

5 Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 

спеціальностями з підвищеною небезпекою) 

 

6 Копія освітньо-наукової програми  

7 Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього  

8 Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

9 Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

 

10 Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 

 

11 Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

 

12 Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

13 Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти та керівника проектної групи 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 


