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ЗМІСТ 
 

№ 

з/п 

Назва розділу Стор. 

1. Копії установчих документів закладу освіти –  юридичної 

особи 

4 

2. Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них 

72 

3. Копії документів, що засвідчують право власності, 

оперативного управління чи користування основними засобами 

для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для 

завершення повного циклу освітньої діяльності 

73 

4. 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) 

93 

5. Копія освітньо-наукової програми 109 

6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього 142 

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

151 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 
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10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти 

224 

11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти та керівника проектної групи 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 

247 
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2. Копії рішень про утворення відокремлених 

структурних підрозділів та положення про них 
 

Відокремлених структурних підрозділів у ДВНЗ «Приазовський 
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та матеріально-технічної бази санітарним нормам, 

вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо - наукова програма підготовки здобувачів ступеню доктора 

філософії зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування: Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет». 

 

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет від 05.05. 2016 р., протокол № 13. 

 

2 РОЗРОБЛЕНО 

Проектною групою, яка утворена у складі відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти кафедри  транспортного менеджменту та логістики, та 

кафедри інноватики та управління із спеціальності 073 Менеджмент: 

Колосок В.М., керівник проектної групи, гарант освітньо-наукової 

програми, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортного 

менеджменту та логістики 

Члени проектної групи: 

Логутова Т.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

інноватики та управління 

Верескун М.В., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

транспортного менеджменту та логістики 

Ходова Я.О., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри  

транспортного менеджменту та логістики. 

 

3 РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО 

Вченою радою Навчально – наукового інституту економіки та 

менеджменту ДВНЗ ПДТУ, протокол № 9 від 11.04. 2016 р. 

 

 

Проректор з наукової роботи  І.А.Ленцов 

Директор інституту  Р.О. Толпежніков 

Завідувач кафедри   В.М. Колосок 

Завідувач кафедри  Т.Г. Логутова 

Завідувач відділу аспірантури 

та докторантури 

 О.Є. Погорєлова 
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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 
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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 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», з 

кваліфікацією доктор філософії з менеджменту. Встановлений термін 

навчання (денна форма) – чотири роки. 

Користувачами освітньої програми є здобувачі вищої освіти 

ступеня доктора філософії, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», науково-

педагогічні працівники, які здійснюють підготовку та атестацію здобувачів 

ступеня доктора філософії відповідної спеціальності.   

Ця програма установлює: 
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– обов’язкову та варіативну частину змісту навчання у залікових 

одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетентностей 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

– перелік навчальних дисциплін, практик та напрям наукових 

досліджень; 

– затверджений термін навчання за очною формою навчання; 

– складові та форми державної атестації. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

1 Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/1556-18. 

2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 

3 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/266-2015-п. 

4 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf. 

5 TUNING – 5. TUNING Educational Structures in Europe − 

http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

6 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. − 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 

«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти».  - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1078-2015-

п. 

8 Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-

2023 рр. (ухв. від 11.12.2013р.). - 

http://www.nas.gov.ua/tradeunion/Documents/koncepciya_www.pdf 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)». - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2016-п. 

10 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 

освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 

Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3. 

 

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1078-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1078-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2016-п
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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 
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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 з менеджменту (Philosophy Doctor 

degree) в галузі 07 «Управління та адміністрування» 

 спеціальність 073 «Менеджмент»  

Тип диплому 

та обсяг ОНП 

 

Диплом PhD, 240 кредитів ECTS за 4 академічних 

роки 

Наявність ліцензії Введено перше у 2016 р. 

Цикл (рівень) 

Рівень програми 

ЕQF-LLL – 8 рівень  

НРК України – 8 рівень. 

FQ-EHEA – третій цикл 

Передумови 3 освітній рівень  

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 

Забезпечити підготовку  висококваліфікованих фахівців -  дослідників в сфері 

менеджменту, які здатні проводити наукові дослідження, формувати теоретико-

методологічне підґрунтя розвитку менеджменту, здійснювати апробацію та 

практичне впровадження наукових результатів 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Предметна область, 

напрям 

 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

  

Управління та адміністрування 

 

Загальна: Дослідження в сфері управлінської 

діяльності 

Орієнтація ОНП Фундаментальні наукові дослідження теоретико-



 

 

118 

 

 методологічних, науково-методичних та прикладних 

засад підвищення ефективності економічної, 

інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, 

маркетингової діяльності підприємства; вдосконалення 

процесу та форм менеджменту підприємства.   

Основна 

Спрямованість 

ОНП 

Надати глибокі теоретико-методологічні знання, 

достатні для розв’язування комплексних проблем в 

сфері професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, переосмислення наявних та продукування 

нових цілісних знань, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Особливості 

та відмінності 

 

Програма реалізується науковими групами, передбачає 

застосування широкого кола загальнонаукових i 

спецiальних аналітичних методів, принципiв і прийомiв 

наукових дослiджень, з врахуванням сучасного 

світового досвіду в сфері менеджменту.  

Передбачено проведення проблемно-орієнтованих 

лекційних курсів, практичних занять, тренінгів та 

самостійної науково-дослідної роботи 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

Працевлаштування 

Постдокторські посади в дослідницьких групах в 

університетах та наукових установах. Первинні посади 

(за ДК 003:2010): 2310.1 Доцент, 2359.1 Науковий 

співробітник, науковий співробітник-консультант 

Відповідні робочі місця на підприємствах та в 

установах (наукові дослідження і сфера управління),у 

промисловості та комерції.  

Самостійне працевлаштування. 

Продовження освіти 

Навчання впродовж життя для вдосконалення у 

науковій та інших діяльностях (наприклад, освітня 

діяльність). 

Можлива подальша підготовка на докторському рівні  

Підвищення кваліфікації в науково-дослідних 

інститутах НАН України, провідних університетах та 

науково-дослідних центрах у галузі 

природокористування 

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 
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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 управління та адміністрування суб’єктами 

економічної діяльності, проводити дослідницько-

інноваційну діяльність, що передбачає глибоке 

осмислення наявних та створення нових цілісних 

знань, а також практичне впровадження отриманих 

результатів 

Загальні 

Компетентності 

 

 

ЗК 1. Дослідницька здатність. Компетентності 

ініціювати та виконувати (індивідуально або в 

науковій групі) наукові дослідження.  

ЗК 2. Групова робота. Здатність працювати у 

великій науковій групі, розуміючи відповідальність 

за результати роботи, а також беручи до уваги 

бюджетні витрати та персональні обов’язки. 

ЗК 3. Креативність. Потенціал креативності у 

генерування ідей та досягненні наукових цілей. 

ЗК 4. Комунікативні навички. Здатність 

ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями, а також представляти 

складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово, використовуючи відповідну 

технічну лексику та методи. 

ЗК 5. Міжнародний кругозір. Здатність працювати 

у великій інтернаціональній групі, ставитися із 

повагою до національних та культурних традицій 

інших членів групи. 

ЗК 6. Управлінські здатності. Здатність працювати 

в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також 

мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей. 

ЗК 7. Викладацькі здатності. Компетентність 

навчати студентів бакалаврського рівня на 

практичних та лабораторних заняттях. 

ЗК 8. Етичні зобов’язання. Демонструвати 

прихильність до етичних зобов’язань та етики 

поведінки в наукових дослідженнях. 

Спеціальні СК 1. Інтегративні здатності. Компетентність до 
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Компетентності 

 

 

інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного 

використання в умовах швидкої адаптації 

організацій до вимог зовнішнього середовища. 

СК 2. Соціально-психологічні здатності. 

Емоційна, перцептивна, концептуальна і 

поведінкова компетентність - здатність до 

лідерства, до цілепокладання, уміння реалізувати 

стратегії, плани і здатність до новаторської 

діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття, 

розуміння поведінки людей, мотивація їх 

діяльності, високий рівень емпатичності й 

комунікативної культури. 

СК 3. Організаційні здатності. Компетентність у 

специфічних сферах управлінської діяльності - 

прийнятті рішень, збиранні й аналізі інформації, 

методах роботи з людьми,  раціональної організації 

праці   тощо. 

СК 4. Ділові здатності. Компетентність до 

управлінських вмінь і навичок: діагностувати 

організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і 

робити правильні висновки, оперативно приймати і 

реалізовувати нестандартні рішення тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання 

РН 1. Здатність до демонстрації систематичних 

знань сучасних методів проведення досліджень в 

галузі економіки та управління підприємствами, 

процесів та форм управління (менеджмент) 

РН 2. Здатність до демонстрації поглиблених знань 

у вибраній області наукових досліджень 

РН 3. Здатність до демонстрації розуміння впливу 

рішень у суспільному, економічному і соціальному 

контексті 

Уміння 

РН 4. Здійснювати пошук, аналізувати і критично 

оцінювати інформацію з різних джерел 

РН 5. Застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та 

систем, характерних обраній області наукових 

досліджень 

РН 6. Досліджувати і моделювати явища та процеси 

в складних динамічних системах 

РН 7. Застосовувати системний підхід, інтегруючи 

знання з інших дисциплін та враховуючи 

природничі аспекти під час розв’язання 

теоретичних та прикладних задач обраної області 

наукових досліджень 
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РН 8. 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 

РН 9. Ефективно працювати індивідуально, а також 

у складі команди 

РН 10. Самостійно виконувати експериментальні 

дослідження та застосовувати дослідницькі навички 

РН 11. Оцінювати доцільність та можливість 

застосування нових методів і технологій у задачах 

синтезу суспільно -економічних та управлінських 

проблем 

РН 12. Аргументувати вибір методів розв’язування 

науково-прикладної задачі, критично оцінювати 

отримані результати та захищати прийняті рішення 

Комунікація 

РН 13. Уміння ефективно спілкуватись на 

професійному та соціальному рівнях 

РН 14. Уміння представляти й обговорювати 

отримані результати та здійснювати трансфер 

набутих знань 

Автономія 

і відповідальність 

РН 15. Здатність адаптуватись до нових умов, 

самостійно приймати рішення та ініціювати 

оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні 

проекти 

РН 16. Здатність усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань 

РН 17. 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 пакетів прикладних програм 

автоматизації процесів управління, аналізу, 

планування та контролю бізнес - процесів, що 

застосовуються сучасними підприємствами та 

організаціями 

Інформаційно- 

методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища ДВНЗ «ПДТУ» й авторських розробок 

ПНС 
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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 073 Менеджмент складається з двох 

частин: освітньої та наукової.  

Освітня складова програми включає поєднує обов’язкові дисципліни 

та дисципліни вільного вибору аспіранта. Обов’язкові дисципліни 

освітньо-наукової програми підготовки охоплюють перелік обов’язкових 

для вивчення дисциплін загальнонаукової підготовки, оволодіння якими 

спрямовано на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору, набуття універсальних 

навичок дослідника, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, 

управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної 

власності та здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 

іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів. 

Дисципліни вільного вибору аспіранта призначені для індивідуалізації 

професійної підготовки випускників аспірантури, і включають перелік 

рекомендованих для вибору аспірантами дисциплін, обсяги навчального 

часу і форми контролю. ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» має право доповнювати перелік рекомендованих дисциплін 

вільного вибору аспіранта. При цьому аспіранти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і 

які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із 

своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи 

підрозділу університету. 

Також аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, 

зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або IELTS, 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, 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
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– на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого 

для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших 

компетентностей (за погодженням з науковим керівником). 

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент 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 073 Менеджмент, 

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

ЄКТС) – це дисципліни професійної підготовки за вільним вибором 

аспіранта та педагогічна практика. 

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на 

базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», а також в 

рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших вищих 

навчальних закладів (наукових установ). 

Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням 

доктора філософії орієнтовані у напрямку підвищення їх 

фундаментальності, наукового і професійного рівня, до них включено 

останні досягнення відповідної наукової галузі. Заклад освіти має право у 

встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін.  

Розподіл змісту освітньої складової ОНП, або так званий профіль 

ОНП підготовки аспіранта та максимальний навчальний час за циклами 

підготовки надано у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 Розподіл змісту освітньої складової 

 Дисципліна Обсяг 

  ЄКТС 

 1  ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

 1.1 Цикл дисциплін загально - наукової підготовки  

1 Філософія науково-дослідної діяльності  4 

2 Академічна англійська мова 6 

3 Сучасні технології освітнього процесу 4 

4 Сучасна економічна теорія 4 

5 Сучасні інформаційні технології в практиці наукових 

досліджень 

4 

 УСЬОГО: 22 

 1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки 

1 Інноваційний менеджмент  3 

2 Організаційні і нормативні засади підготовки і захисту 

дисертації 

3 

3 Інвестиційний менеджмент 3 

4 Розвиток систем менеджменту в умовах глобализаційної 

економіки 

3 

 УСЬОГО: 12 

 1.1+1.2: 34 

 2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

 Цикл дисциплін професійної підготовки вільного вибору аспіранта 

1 Логістичний менеджмент та проблематика ланцюгів 

постачань Logistics and Supply Chain Management 

5 

2 Менеджмент бізнес - процесів 5 

3 Організаційно-економічне моделювання виробничих 

процесів підприємства 

5 

4 Формування корпоративної культури управління 5 

5 Теорія та практика бізнес планування 5 

6 Управління стратегічними змінами 5 

7 Управління проектами 5 

8 Управління ризиками проекту 5 

 УСЬОГО: 20 

 Усього 1+2 54 

 3. Педагогічна практика  6 

 РАЗОМ: 60 
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АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 

1.1. Цикл дисциплін загально - наукової 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. Неокласичний тип раціональності. 

1.5. Постнеокласичний тип раціональності. 

2. Теорія філософії: концептуально-поняттєві горизонти. 

2.1. Теоретико-концептуальний апарат класичного типу 

філософування. 

2.2. Теоретико-концептуальний апарат неокласичного типу 

філософування. 

2.3. Теоретико-концептуальний апарат постнеокласичного знання. 

3. Соціальна філософія: виклики сучасності. 

3.1. Парадокси існування соціально-філософського знання. Типологія 

соціального філософування: класичний, некласичний, постнеокласичний 

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. Постнеокласичні 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. 
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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; 
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– 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 компетенцій, 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.  
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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: І.В.Вернадський. 

9. Сучасні економічні системи та їх еволюція. 

10.  Новітні тенденції та суперечності  розвитку відносин власності. 

11.  Інтелектуальна власність. 

12.  Проблеми суспільного виробництва та відтворення в сучасній 

економічній науці. 

13.  Сучасна теорія грошей і грошового обігу. 

14.  Роль та функції ринку в сучасних економічних системах. 

15.  Страховий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку. 

16.  Ринок цінних паперів. 

17.  Іпотечний ринок. 

18.  Проблеми розвитку конкуренції  та  монополії в сучасній 

ринковій економіці. 

19.  Капітал як економічна категорія сучасного ринкового 

господарства. 

20.  Актуальні проблеми розвитку ринкових відносин в аграрному 

секторі економіки. 
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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. 
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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 Інноваційний менеджмент 

 

Мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань організації 

управління інноваційною діяльністю підприємства, методикою 

розроблення інноваційних проектів  розвитку підприємства та набуття 

практичних вмінь і навичок щодо методів оцінювання інноваційних 

проектів. 

Зміст дисципліни: 
1. Сутність і завдання інноваційного менеджменту.  

2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту.  

3. Інноваційна інфраструктура. Ринок новацій. Ринок інвестицій. 

4. Державна підтримка інноваційної діяльності.  

5. Державна політика у сфері інтелектуальної власності.  

6. Організаційні форми інноваційної діяльності.  

7. Управління інноваційними можливостями організації. 

8. Управління інноваційним проектом.  

9. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності.  

10. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні. 

11. Методи відбору інноваційних проектів для реалізації проектів. 

12. Патентування українських виноходів за кордоном. 
 

 

1.2.2. Організаційні і нормативні засади підготовки і захисту 

дисертацій 

 

Мета: формування у аспіранта системи знань та умінь про сутність та 

особливості проходження всіх етапів підготовки та захисту дисертації. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Загальна методологія наукової творчості. Наукове дослідження як 

особлива сфера діяльності. 

2. Поняття про науку як систему знань. 
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3. Загальне поняття про методи наукових досліджень. Характеристика 

теоретичних  та емпіричних методів досліджень. 

4. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у ВНЗ. 

5. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги. 

6. Наукові підходи до побудови структури дисертаційної роботи. 

7. Загальні принципи підготовки основних елементів наукового 

дослідження: формулювання мети, об’єкту, предмету та наукових 

результатів дисертації.  

8. Порядок здійснення апробації наукового дослідження. 

9. Підготовка основної частини дисертації. 

5. Методи упорядкування та систематизації результатів дослідження.  

6. Обґрунтовування достовірності результатів. 

7. Методика розробки логічної схему, складання плану – проспекту 

наукового дослідження. 

8. Бібліографічний пошук і відбір літературних джерел.  

9. Підготовка висновків та рекомендацій щодо наукового та 

практичного використання здобутих результатів. 

10. Процедура захисту дисертації та основи документообігу у 

спеціалізованій вченій раді. 

11. Характеристика етапів формування атестаційної справи здобувача. 

12. Організаційні аспекти розгляду дисертації у спеціалізованій вченій 

раді. 

13. Апробація нових наукових результатів, та підтвердження їх 

практичної значущості. 

14. Підготовка автореферату дисертації. 

15. Підготовка наукової доповіді щодо захисту результатів 

дослідження. 

 

1.2.3 Інвестиційний менеджмент 

 

Мета: оволодіння теоретичними знаннями щодо основ інвестиційної 

діяльності, видів майнових та інтелектуальних інвестицій, об’єктів 

інвестування, джерел формування інвестиційних ресурсів та методів 

управління інвестиційними процесами. 

 

Зміст дисципліни: 
1. Сутність, мета  і функції інвестиційного менеджменту. 

2. Методологічні основи та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту. 

3. Методичні підходи до врахування фактора ризику при формуванні 

інвестиційних рішень. 

4. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку. 

5. Інвестиційна стратегія підприємства.  

6. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

7. Управління реальними інвестиціями підприємства.  
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8. Правила прийняття інвестиційних рішень.  

9. Формування програми реальних інвестицій підприємства. 

10. Особливості управління інноваційними інвестиціями 

підприємства. 

11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. 

12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. 

 

 

1.2.4 Розвиток систем менеджменту в умовах глобалізаційної 

економіки 

 

Мета: сформувати у аспірантів професійні компетенції, навчивши їх 

здійснювати аналітичну діяльність в області управління підприємствами та 

бізнес- процесами в умовах глобалізаційних змін в економіці, та  

проводити  дослідження в області формування ефективних систем 

менеджменту. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних 

трансформацій. Закономірності розвитку сучасних економічних систем. 

2. Становлення постіндустріальної «нової» економіки. Етапи 

становлення та розвитку глобальної економіки. 

3. Глобалізація як нова парадигма постіндустріального розвитку 

економіки. Україна в глобалізованому світі. 

4. Системний підхід до управління глобалізаційною економікою. 

Сучасні та перспективні напрями розвитку вітчизняного та міжнародного 

менеджменту. 

5. Система менеджменту в умовах глобалізації. Наукові моделі і 

методи в управлінні глобалізаційними змінами. 

6. Стратегічний контур управління розвитком соціально-економічних 

систем. 

7. Теоретичні основи сталого економічного розвитку в умовах 

глобалізації. 

8. Конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах 

глобалізації. 

9. Національні моделі трансформаційних економік. 

10. Стратегічні пріоритети реінтеграції національних суб’єктів 

господарювання до сучасного світогосподарського середовища. 

11. Корпоратизація суб’єктів економічної діяльності, як ключова 

відмінність менеджменту в умовах глобалізації. 

12. Організаційні форми та структури корпоративних утворень в 

умовах глобальної економіки. 

13. Менеджмент корпорацій та корпоративних структур. 

13. Вертикально-інтегрованіхолдинги як структуроутвоююча 

форма ведення міжнародного бізнесу в Україні. 
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14. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку. 

Трансфертні механізми в глобальній системі менеджменту 

транснаціональних корпорацій. 

15. Трансформація концепції ціноутворення та розподілу вартості 

в умовах глобалізації.  

16. Сутність та концептуальні засади трансфертного 

ціноутворення в системі управління корпораціями. 

17. Проблеми розвитку великих корпоративних структур в 

економіці України. 

 

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки вільного вибору аспіранта  

 

2.2.1 Логістичний менеджмент та проблематика ланцюгів 

постачань (Logistics Supply Chain Management) 

 

Мета: формування професійної компетенції, що містить навички 

виявлення особливостей створення ланцюгів постачання в межах 

міжнародного бізнесу і відповідна їх перебудова з урахуванням специфіки 

логістичних рішень в умовах глобалізації та конкуренції. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Основи менеджменту в логістичній системі. Методологічний 

апарат логістики. 

2. Сутність, місце та функції логістичного менеджменту на 

підприємстві.  

3. Вітчизняні і зарубіжні науково-практичні теорії в області 

управління логістикою на промислових підприємствах.  

4. Концепція логістичного менеджменту в управлінні інтегрованою 

логістичною системою.  

5. Поняття логістичного ланцюга. Повні логістичні ланцюги. 

Парадигма управління ланцюгами поставок 

6. Методи управління ланцюгами постачань. Інтегральний підхід. 

7. Проектування ланцюгів постачань. Управління бізнес-процесами у 

ланцюгах постачань. 

8. Моделювання структури ланцюга постачань (повного 

логістичного ланцюга). 

9. Система логістичної координації ланцюгів постачання сучасних 

корпорацій. 

10. Підходи до визначення вартості складових логістичних процесів. 

11. Сутність та підходи до класифікації Supply Chain процесів. 

12. Контролінг процесів та застосування інформаційних технологій в 

логістичному бізнесі. 
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13. Сучасні напрями удосконалення ланцюгів постачань в умовах 

міжнародних бізнес - трендів. 

14. Управління глобальними ланцюгами постачань. 

 

2.2.2 Менеджмент бізнес-процесів 

 

Мета: полягає у формуванні у аспірантів комплексу теоретичних 

знань і прикладних навичок з ефективного управління системою бізнес-

процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Процесний підхід до управління підприємством. 

2. Концепція тотального управління якістю та система міжнародних 

стандартів ISO. 

3. Бізнес-інжиніринг та бізнес-модель підприємства. 

4. Поточне управління системою бізнес-процесів підприємства. 

5. Методичний апарат та прикладний інструментарій бізнес-

інжинірингу. 

6. Прикладні аспекти SADT-моделювання. Використання CASE-

технологій. 

7. Регламентація бізнес-процесів підприємства. 

8. Оптимізація організаційної структури управління. 

9. Оптимізація інформаційних потоків підприємства. 

10. Організація робіт з оптимізації бізнес-процесів. 

11. Інформаційні технологій (ІТ) підтримки моделювання бізнес-

процесів. 

12. Оцінка ефективності функціонування системи бізнес-процесів 

підприємства. 

13. Інтеграція управління бізнес-процесами та інших підсистем 

менеджменту. 

2.2.3 Організаційно-економічне моделювання виробничих 

процесів підприємства 

 

Мета: полягає у формуванні у аспірантів комплексного розуміння 

змісту концепцій, понять, методів та технологій моделювання 

управлінських рішень у діяльності підприємств та організацій. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Поняття та принципи моделювання виробничих процесів 

підприємства. 

2. Основні складові елементи моделювання виробничих процесів 

підприємства. 

3. Інструменти моделювання виробничих процесів підприємства. 

4. Механізм моделювання виробничих процесів підприємства. 
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5. Інтелектуальний та інформаційний потенціал моделювання 

виробничих процесів підприємства. 

6. Моделювання як науковий метод обґрунтування виробничих 

процесів підприємства. 

7. Методи обґрунтування та прийняття управлінських рішень у 

виробничих процесах підприємства. 

8. Детерміновані моделі обґрунтування виробничих процесів 

підприємства. 

9. Стохастичні моделі обґрунтування виробничих процесів 

підприємства. 

10. Прикладні задачі моделювання виробничих процесів 

підприємства. 

 

2.2.4 Формування корпоративної культури управління 

 

Мета: формуванні у аспірантів на базі отриманих теоретичних знань, 

рішати умовно-виробничі завдання з формування корпоративної культури 

управління і підвищення якості праці персоналу на підприємствах. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Корпоративна культура в системі управління організацією. 

2. Основні теорії формування корпоративної культури управління. 

3. Поняття та зміст процесу формування корпоративної культури 

управління. 

4. Технології діагностики і управління корпоративною культурою 

управління. 

5. Вплив корпоративної культури управління на формування і 

управління репутацією організації. 

6. Роль соціальна відповідальність в контексті формування 

корпоративної культури управління. 

7. Етичні стандарти корпоративної культури управління. 

8. Критерії оцінки і контролю результатів формування корпоративної 

культури управління. 

9. Лідерство і трансляція цінностей при формуванні корпоративної 

культури управління. 

10. Інноваційні аспекти в формування корпоративної культури 

управління. 

11. Інформаційна культура в системі корпоративної культури 

управління. 

 

 

2.2.5 Теорія та практика бізнес планування 
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Мета: оволодіння теоретичними та практичними основами 

формування, обґрунтування та аналізу бізнес-планування. 

 

Зміст дисципліни: 
1.Роль і значення бізнес-планування у ринковій системі  

господарювання. 

2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану. 

3. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. 

4. Продукт (послуга) і ринок. 

5. План маркетингу. 

6. План виробництва. 

7. Організаційний план. 

8. Фінансовий план. 

9. Оцінка ризиків і страхування. 

10. Оформлення, презентація й  експертиза бізнес-плану. 

11.Сутність та змістовна характеристика економічних механізмів 

управління проектами. 

12. Економічний механізм менеджменту проектів. 

 

 

2.2.6 Управління стратегічними змінами 

 

Мета: отримання систематизованої уяви щодо суттєвості змін, їх 

передумов, значення для розвитку організації, методах та технологіях 

управління.  

 

Зміст дисципліни: 
1. Теоретичні основи управління змінами. 

2. Типологія концепцій стратегічних змін. 

3. Індивідуальні зміни. 

4. Командні зміни. 

5. Організаційні зміни. 

6. Роль керівництва в управлінні змінами. 

7. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління 

опором змінам. 

8. Структурні зміни. 

9. Управління змінами у стратегічному розвитку організації. 

10. Розробка програми проведення стратегічних змін в організації. 

11. Зміни корпоративної культури. 

12. Зміни на основі інформаційних технологій. 

 

2.2.7 Управління проектами 
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Мета: формування у аспірантів належних практичних вмінь і 

навичок застосування універсального інструментарію розробки та 

реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного 

існування та розвитку організації. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Управління проектами в системі менеджменту організації. 

2. Стандарти з управління проектами. 

3. Управління стейкхолдерами проекту. 

4. Бізнес-план  проекту. Підготовчий період. 

5. Бізнес-план  проекту. Презентація бізнес-плану. 

6. Інформаційні технології управління проектами. 

8. Планування ресурсного забезпечення проекту 

9. Планування та розвиток команді проекту. 

10. Контролювання виконання проекту за технологією PERT 

11. Контролювання  ризиків  проектів. 

12.Управляння  якістю проектів. 

 

2.2.8 Управління ризиками проекту 

 

Мета: формування у аспірантів знань та вмінь ідентифікації та 

управління ризиками проектів на основі стандартів та процесного підходу. 

 

Зміст дисципліни: 

1. Поняття ризику. основні терміни та визначення. 

2. Математичні основи кількісної оцінки ризиків. 

3. Концептуальні підходи до ризик-менеджменту проектів. 

4. Стандарти управління ризиками проектів. 

5. Процеси планування проектних ризиків. 

6. Процеси  ідентифікації проектних ризиків. 

7.  Процеси якісної оцінки ризиків проектів. 

8.  Процеси кількісної оцінки ризиків проектів. 

9. Інформаційні технології з управління ризиками проектів. 

10. Процеси планування реакції на ризики проектів. 

11. Процеси контролювання ризиків. 

12. Управління ризиками вартості проекту. 

 

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: 
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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); 
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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 073 Менеджмент 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 
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вченої ради Навчально - наукового інституту (факультету)), підготовка і 

захист дисертації (державна атестація). Наукова складова підготовки 

докторів філософії передбачає виконання наступних етапів (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 Наукова складова 

План освітнього процесу 
Кредитів 

ЄКТС 

4 Наукова складова 

3.1. Фаховий семінар 4 

3.2 Участь у наукових конференціях 12 

3.3. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях 50 

3.4. Атестація (щорічна) 4 

3.5. Підготовка та захист дисертаційної роботи 110 

УСЬОГО: 180 

 

 

Напрями наукових досліджень. 

 

Напрями наукових досліджень за спеціальністю 073 Менеджмент 

охоплюють найбільш важливі проблеми розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 

забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави. Фундаментальні наукові дослідження теоретико-

методологічних, науково-методичних та прикладних засад підвищення 

ефективності економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, 

логістичної, маркетингової діяльності підприємства, вдосконалення 

процесів та форм менеджменту. 

Дисертації згідно меті, та предметній області ОНП, а також із 

урахуванням Концепції розвитку Національної академії наук України на 

2014-2023 рр.,  виконуються за наступними напрямами досліджень: 

1. Методичні   та   прикладні   засади,   розвиток,   тенденції   та 

закономірності менеджменту. 

2. Генеза способів, механізмів та інструментарію  системного  

управління  організацією  у  сучасних умовах  функціонування ринку  

продукції  та  послуг.   

3. Технології реалізації та забезпечення взаємозв’язків  функцій 

управління. 

4. Дослідження процесів прийняття  і методів обґрунтування 

управлінських рішень на рівні національної економіки та в системі 
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національних та міжнародних економічних відносин. 

5. Особливості управління економічної, інвестиційної, 

інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності 

організацій та суб’єктів господарювання. 

6. Розвиток організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності.  

7. Фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної 

діяльності підприємств. 

8. Процес та форми управління підприємством  

9. Менеджмент суб’єктів господарювання на внутрішніх та 

зовнішніх ринках. 

10. Тенденції соціально-економічного розвитку України та їх вплив 

на ефективність діяльності та управління національними підприємствами 

та суб’єктами господарювання.  

11. Структурні реформи в економіці України. Відносини власності 

та форми господарювання в Україні.  

12. Теоретико-методологічні аспекти аналізу та проектування 

організаційно-правових та економічних форм підприємницької діяльності 

виробничо-господарської, маркетингової, логістичної, інвестиційної та 

інноваційної діяльності підприємства. 

13. Інноваційний розвиток України. Кількісні  методи  в  економіці,  

моделювання  і  прогнозування  економічного розвитку.  

14. Управління логістичними процесами на підприємствах. 

15. Управління конкурентоспроможністю. 

Конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку 

16. Зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки, товарні потоки 

суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення. 

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

Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для 

розвитку підприємництва. 

18. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, 

форми та шляхи її реалізації на підприємствах. 

19. Управління інвестиційною й інноваційною діяльністю 

підприємства. 

20.  Управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства. Принципи та методи управління підприємством 

(менеджмент). 

21. Функції та технологія управління підприємством. Види 

планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне 
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планування, бізнес-планування. 

22. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності 

підприємств. 

23. Інформації та комунікації в управлінні підприємством. 

24. Керівництво та лідерство. Організаційна культура. 

25. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, 

переміщення персоналу підприємства. 

26. Ефективність управління персоналом на підприємстві. 

27. Контролювання, моніторинг та діагностика діяльності 

підприємств. 

28. Управління товарними потоками суб’єктів господарювання та 

їх інфраструктурним забезпеченням. 

29. Менеджмент підприємства на внутрішніх і світових ринках 

товарів та послуг.  

30. 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, 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 
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на засіданнях кафедри та вченої ради Навчально - наукового інституту 

(факультету) (усього – 4 кредити ECTS). Документами, що підтверджують 

проміжну атестацію аспіранта, є річний звіт, друкований варіант розділів 

дисертації, копії публікації та охоронних документів, довідка про складання 

іспитів і диференційованих заліків, витяг із протоколу засідання кафедри та 

вченої ради Навчально - наукового інституту (факультету) тощо. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи визначаються діючими 

нормативними актами та законами, у галузі атестації кадрів вищої 

кваліфікації. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

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. 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми  

завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, 

доктор економічних наук, доцент      В.М. Колосок  
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6. Копія навчального плану та пояснювальна 

записка до нього 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності 073 «Менеджмент» 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Спеціалізація (за наявності) 

Освітньо-наукова програма 073 «Менеджмент» 

Форма навчання очна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи 60 кредитів , строк навчання – 4 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою 05.05.2016р., 

 протокол № 13 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) - немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) - немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання на базі 

освітнього  ступеня  магістра (спеціаліста) 
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Таблиця 1 – Співвідношення між компетентностями, програмними 

результатами та дисциплінами  

навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності  

073 «Менеджмент» 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1. Дослідницька 

здатність. 

Компетентності 

ініціювати та 

виконувати 

(індивідуально або в 

науковій групі) 

наукові дослідження.  

 

РН 1. Здатність до 

демонстрації 

систематичних знань 

сучасних методів 

проведення досліджень в 

галузі економіки та 

управління 

підприємствами, процесів 

та форм управління 

(менеджмент) 

РН 4. Здійснювати пошук, 

аналізувати і критично 

оцінювати інформацію з 

різних джерел 

РН 5. Застосовувати 

знання і розуміння для 

розв’язування задач 

синтезу та аналізу 

елементів та систем, 

характерних обраній 

області наукових 

досліджень 

Сучасні інформаційні 

технології в практиці 

наукових досліджень 

 

Організаційні і 

нормативні засади 

підготовки і захисту 

дисертації 

 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

ЗК 2. Групова 

робота. Здатність 

працювати у великій 

науковій групі, 

розуміючи 

РН 9. Ефективно 

працювати індивідуально, 

а також у складі команди 

 

РН 13. Уміння ефективно 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

 

Академічна англійська 

мова 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

відповідальність за 

результати роботи, а 

також беручи до 

уваги бюджетні 

витрати та 

персональні 

обов’язки. 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

 

 

Формування 

корпоративної культури 

управління 

 

Сучасні інформаційні 

технології в практиці 

наукових досліджень 

ЗК 3. Креативність. 

Потенціал 

креативності у 

генерування ідей та 

досягненні наукових 

цілей. 

РН 10. Самостійно 

виконувати експериментальні 

дослідження та застосовувати 

дослідницькі навички 

РН 13. Уміння ефективно 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

 

Інноваційний 

менеджмент 

Сучасні інформаційні 

технології в практиці 

наукових досліджень 

Теорія та практика 

бізнес планування 

 

ЗК 4. 

Комунікативні 

навички. Здатність 

ефективно 

спілкуватися із 

спеціальною та 

загальною 

аудиторіями, а також 

представляти 

складну інформацію 

у зручний та 

зрозумілий спосіб 

усно і письмово, 

використовуючи 

відповідну технічну 

лексику та методи. 

РН 12. Аргументувати 

вибір методів 

розв’язування науково-

прикладної задачі, 

критично оцінювати 

отримані результати та 

захищати прийняті 

рішення 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

 

Академічна англійська 

мова 

 

Формування 

корпоративної культури 

управління 

 

Менеджмент бізнес - 

процесів 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

ЗК 5. Міжнародний 

кругозір. Здатність 

працювати у великій 

інтернаціональній 

групі, ставитися із 

повагою до 

національних та 

культурних традицій 

інших членів групи. 

РН 13. Уміння ефективно 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

РН 14. Уміння 

представляти й 

обговорювати отримані 

результати та 

здійснювати трансфер 

набутих знань 

РН 9. Ефективно 

працювати індивідуально, 

а також у складі коман 

Академічна англійська 

мова 

 

Розвиток систем 

менеджменту в умовах 

глобализаційної 

економіки 

 

Сучасні інформаційні 

технології в практиці 

наукових досліджень 

 

Сучасна економічна 

теорія 

ЗК 6. Управлінські 

здатності. Здатність 

працювати в умовах 

обмеженого часу та 

ресурсів, а також 

мотивувати та 

керувати роботою 

інших для 

досягнення 

поставлених цілей. 

 

РН 8. 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 

РН 11. Оцінювати 

доцільність та можливість 

застосування нових 

методів і технологій у 

задачах синтезу суспільно 

економічних і 

управлінських проблем 

Теорія та практика 

бізнес планування 

 

Менеджмент бізнес – 

процесів 

 

Управління проектами 

 

Управління ризиками 

проекту 

ЗК 7. Викладацькі РН 1. Здатність до  
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

здатності. 

Компетентність 

навчати студентів 

бакалаврського рівня 

на практичних та 

лабораторних 

заняттях. 

демонстрації 

систематичних знань 

сучасних методів 

проведення досліджень в 

галузі економіки та 

управління 

підприємствами, процесів 

та форм управління 

(менеджмент)  

РН 16.  Здатність 

усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення 

набутих та здобуття 

нових фахових знань 

Сучасні технології 

освітнього процесу 

 

Науково-педагогічна 

практика 

ЗК 8. Етичні 

зобов’язання. 

Демонструвати 

прихильність до 

етичних зобов’язань 

та етики поведінки в 

наукових 

дослідженнях. 

РН 17. Здатність 

відповідально ставитися 

до виконуваної роботи та 

досягати поставленої 

мети з дотриманням 

вимог професійної етики 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

 

Організаційні і 

нормативні засади 

підготовки і захисту 

дисертації  

 

Формування 

корпоративної культури 

управління 

II. Цикл професійної підготовки 

СК 1. Інтегративні 

здатності. 

Компетентність до 

інтеграції знань, 

умінь і навичок та їх 

РН 5. Застосовувати 

знання і розуміння для 

розв’язування задач 

синтезу та аналізу 

елементів та систем, 

Управління проектами 

 

Управління 

стратегічними змінами 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

ефективного 

використання в 

умовах швидкої 

адаптації організацій 

до вимог 

зовнішнього 

середовища. 

 

характерних обраній 

області наукових 

досліджень 

РН 7. Застосовувати 

системний підхід, 

інтегруючи знання з 

інших дисциплін та 

враховуючи природничі 

аспекти під час 

розв’язання теоретичних 

та прикладних задач 

обраної області наукових 

досліджень 

Організаційні і 

нормативні засади 

підготовки і захисту 

дисертації 

СК 2. Соціально-

психологічні 

здатності. Емоційна, 

перцептивна, 

концептуальна і 

поведінкова 

компетентність - 

здатність до 

лідерства, до 

цілепокладання, 

уміння реалізувати 

стратегії, плани і 

здатність до 

новаторської 

діяльності, знання і 

вміння у сфері 

сприйняття, 

розуміння поведінки 

людей, мотивація їх 

діяльності, високий 

РН 3. Здатність до 

демонстрації розуміння 

впливу рішень у 

суспільному, 

економічному і 

соціальному контексті 

 

РН 8. 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 

 

 

Філософія науково-

дослідної діяльності 

 

 

 

Управління ризиками 

проекту 

 

 

 

 

 

 

Сучасні технології 

освітнього процесу 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

рівень емпатичності 

й комунікативної 

культури. 

 

СК 3. Організаційні 

здатності. 

Компетентність у 

специфічних сферах 

управлінської 

діяльності - 

прийнятті рішень, 

збиранні й аналізі 

інформації, методах 

роботи з людьми,  

раціональної 

організації праці   

тощо. 

РН 9. Ефективно 

працювати індивідуально, 

а також у складі команди 

 

РН 10. Самостійно 

виконувати 

експериментальні 

дослідження та 

застосовувати 

дослідницькі навички 

 

Управління проектами 

 

Управління 

стратегічними змінами 

 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

виробничих процесів 

підприємства 

СК 4. Ділові 

здатності. 

Компетентність до 

управлінських вмінь 

і навичок: 

діагностувати 

організаційну 

систему, 

інтерпретувати 

ситуацію і робити 

правильні висновки, 

оперативно 

приймати і 

реалізовувати 

нестандартні 

рішення тощо. 

РН 2. Здатність до 

демонстрації поглиблених 

знань у вибраній області 

наукових досліджень 

 

РН 13. Уміння ефективно 

спілкуватись на 

професійному та 

соціальному рівнях 

 

РН 15. Здатність 

адаптуватись до нових 

умов, самостійно 

приймати рішення та 

ініціювати оригінальні 

дослідницько-інноваційні 

Сучасна економічна 

теорія 

Логістичний 

менеджмент та 

проблематика ланцюгів 

постачань Logistics and 

Supply Chain 

Management 

Менеджмент бізнес – 

процесів 

 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

виробничих процесів 

підприємства 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

 комплексні проекти Розвиток систем 

менеджменту в умовах 

глобализаційної 

економіки 

Академічна англійська 

мова 

 

Гарант освітньо-наукової програми  

завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, 

доктор економічних наук, доцент      В.М. Колосок  
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7.Відомості про кількісні та якісні показники 

кадрового забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
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7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

Виходячи зі штатного розкладу ДВНЗ «ПДТУ», особових справ 

керівників, науково-педагогічних працівників, згідно 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 

близько 69,86%.  

Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів університету 

проходять згідно плану-графіку один раз за 5 років, який виконується 

повністю. Міста проходження підвищення кваліфікації: провідні 

підприємства, організації, банки м. Маріуполя та області, виші та науково-

дослідні інститути Національної академії наук України.  

Для забезпечення процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеню 

доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» 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 таблиці 7.1.  

Для реалізації освітньої складової програми підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеню доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент»   

планується залучити 11 викладачів, серед яких 5 докторів наук і 6 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 073 «Менеджмент»  наведена у таблиці 7.2. 

За підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 073 «Менеджмент» будуть відповідати кафедри транспортного 
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менеджменту і логістики; інноватики та управління, що функціонують у 

структурі навчально-наукового Інституту економіки та менеджменту. 

Кафедри транспортного менеджменту і логістики; інноватики та 

управління є випусковими для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

На кафедрах працюють 10 штатних науково-педагогічних працівників, 

з них 10 з науковими ступенями і вченими званнями (3 доктори наук, 7 

кандидатів наук, з них 1 професор, 5 доцентів). 

Якісний склад випускових кафедр транспортного менеджменту і 

логістики; інноватики та управління наведений у табл. 7.3.1, 7.3.2. 

Інформація про завідувачів випускових кафедр транспортного 

менеджменту і логістики; інноватики та управління  наведена у табл. 7.4.1, 

7.4.2. 

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 073 «Менеджмент» у 

відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. №1187. 
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Таблиця 7.1  

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти 

кафедр транспортного менеджменту і логістики та інноватики та управління із спеціальності 073 Менеджмент 

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-

педагогіч

ної 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. Колосок 

Валерія 

Михайлівна, 

керівник 

проектної 

групи 

Завідувач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики, 

професор 

Приазовський державний 

технічний університет (1995 р., 

Економіка та управління в 

металургії, економіст) 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); «Методологія 

розвитку стратегічного 

управління великими 

промисловими 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств 

19 років Наведено в додатку А 

Захист докторської 

дисертації 13.10.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02; стажування в 

Департаменті логістики і 

закупівель ВАТ 

«Інтерпайп», 2016 р., 

повністю виконала 

навчальну програму 

підвищення кваліфікації 

(стажування). Довідка № 

267 від 03.06.2016 р. 

2. Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики та 

управління, 

професор 

Ждановський металургійний 

інститут (1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування металургійних 

процесів, спеціаліст), 

Приазовський державний технічний 

університет, (2000р., Фінанси і 

кредит, магістр). 

Доктор економічних наук, 

д.е.н.,  08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка», 

«Організаційно-

економічний механізм 

управління інноваційним 

розвитком регіону», 

професор кафедри 

«Управління інноваційною 

діяльністю» 

29 років   Наведено в додатку А 

 Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 

університету будівництва 

і архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р.  
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3. Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємств, 

декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

 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 

Захист докторської 

дисертації 13.06.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02, диплом 

доктора наук ДД № 

002820 від 17 січня 2014 

року 

4. Ходова Яна 

Олександрівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

Приазовський державний технічний 

університет, (2010 р., Банківська 

справа, спеціаліст з банківської 

справи) 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); «Розвиток 

фінансових механізмів  

забезпечення діяльності 

інтегрованих промислових 

підприємств». 

2 роки Наведено в додатку А 

Захист кандидатської 

дисертації 10.03.2015 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02, диплом 

кандидата  наук ДК № 

029209 від 30 червня 2015 

року 

 

Проректор з наукової роботи                                                        І.А. Ленцов 
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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 відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти кафедр транспортного менеджменту і логістики, 

інноватики та управління зі спеціальності 073 Менеджмент 

 

1. Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу 

промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок, О.С. Богачов, 

А.В. Алістаєва . – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – C. 234. 

2. Колосок В. М. Методологія розвитку стратегічного управління 

великих промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – C. 247.  

3. Колосок В. М. Бюджетирование на предприятиях 

металлургического холдинга как инструмент стратегического управления / 

В.М. Колосок, М.В.Верескун, К.М. Дроботіна // Економіка України. – 2012.  

–  № 6(599). - С.30-39 / Index Copernicus 

4. Колосок В. М. Сутність та зміст розвитку організаційно – правових 

форм великих промислових підприємств / В.М. Колосок // Вісник 

економічної науки України. – 2012. - № 1(21). - С. 63 – 66 / Index Copernicus 

5. Kolosok V. Аspects of strategic management units of the industrial 

holding company / Kolosok V. // “Business and Management–2012”. – Vilnius: 

Vilnius Gediminas Technical University, 2012. – V.II. – P. 1131 – 1136 / DOAJ; 

ERIH. 

6. Колосок В.М. Формування конкурентних якостей українських 

промислових підприємств на основі інноваційного розвитку / Колосок 

В.М., Трусова Я.С. // Ефективна економіка: [Електронний ресурс]. – 2013. - 

№12. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua  

7. Kolosok V. The Profit Transfer At The International Holdings 

Enterprices For Economic Growth Ensuring / Kolosok V., Mordvytska Yu. // 

Contemporary research on organization management and administration : 

Research papers, 2014 / - No. 2 (1) – P.74-99. / DOAJ; ERIH. 

8. Колосок В. М. Розробка системи показників оцінки 

конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств / В. М. 

Колосок, Я. С. Трусова // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 199-208. / 

Index Copernicus 

9. Колосок В. М. Вплив трансфертного ціноутворення на 

ефективність управління логістикою в міжнародних холдингах / В.М. 

Колосок, Ю.С.Мордвицька // Вісник «Економіки транспорту 

іпромисловості»: Зб.наук. праць. – Харків:УкрЗДАТ - Вип. 49. – 2015. –  с. 

114-119 / Index Copernicus. 

10. Kolosok V. Logistics of transnational corporations asthe basis of 

cooperation between Ukraine and EU (for Poland example). розвитку / Kolosok 

V., Forkiewicz M., Mordvytska Yu. // Вісник Приазовського державного 

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

Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» - Вип. 

29. – 2015. – с. 46-51 / Index Copernicus.  

11. Колосок В.М. Формирование системы бюджетирования для 

предприятий в составе холдинга / В.М. Колосок, Н.С. Чепайкіна //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні 

науки: Зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30 – С. 248-

254. / Index Copernicus 

12. Колосок В.М. Реновація системи менеджменту підприємства на 

засадах процесного підходу / Колосок В.М. // Ефективна економіка: 

[Електронний ресурс]. – 2016. - №5. – Режим доступу 

http://www.economy.nayka.com.ua 

13. Колосок В.М. Применение факторных моделей  бизнес-процессов  

для реализации  инновационного развития промышленных предприятий / 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
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Колосок В.М. //  Вісник Приазовського державного технічного 

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

«ПДТУ», 2016. – Вип. 28 – С. 15-22. / Index Copernicus 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Колосок В. М. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління 

логістикою міжнароних холдингів / В.М. Колосок, Ю.С. Мордвицька // 

Университетская наука – 2015: Международная научно – техническая 

конференция, г. Мариуполь, 19 - 20 мая 2015 г., – Мариуполь: ПГТУ, 2015. 

– Т. ІІІ. – С. 51 - 56.  

2. Колосок В. М. Управление процессами в логистике на основе 

информационных систем / В. М. Колосок, В. В. Миронова // 

Университетская наука-2015 : тезисы докладов междунар. науч.-техн. 

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

3. – С. 85-86. 

3. Колосок В. М. Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології 

/ В. М. Колосок, В. В. Миронова // Зб. матеріалів науково-технічної  

конференції «Інноваційні технології менеджменту підприємств» / Київ, 

2015.-  Т. 5. - С. 37-38. 

4. Колосок В. М. Управління скрізним логістичним ланцюгом на 

основі SAP APO в гірничо-металургійному холдингу / В. М. Колосок, 

Ю. С. Мордвицька // Зб. матеріалів науково-технічної  конференції 

«Інноваційні технології менеджменту підприємств» / Київ, 2015.-  Т. 5. - 

С. 39-40. 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на промислових 

підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції логістичного 

менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-структури» (2015-

2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934), співвиконавець НДР 

«Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» 

(2013-2014 рр., 0113U007297). 

Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 4 кандидати наук, науковий керівник 4 аспірантаів; член двох 

спеціалізованих вчених рад Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» (м. Маріуполь); Д 26.861.03 Державний університет 

телекомунікацій (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Жук О.О.Стратегічна діагностика потенціалу національного ринку 

транспортно-логістичних послуг / О.О.Жук, В.М.Колосок // Тези доповідей 

учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.292-293 

2. Кулішова О.О. Параметри сценаріїв глобальнго розвитку 

траснпортно-логістичного бізнесу / О.О. Кулішова, В.М.Колосок // Тези 

доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 

С.293-294 

3. Беликова А.В. Становление и развитие логистики в Украине. / 

А.В.Беликова., В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.295-296 

4. Пархоменко А.В. Якісний сервіс 3-PL оператора. / 

А.В.Пархоменко, В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 300-301 

5. Прокопчик С.О. Оптимизация управления отгрузками с помощью 

веб-приложений TSM / С.О. Прокопчик, В.М. Колосок // Тези доповідей 

учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 302-303. 

6. Багній В.О. Застосування інформаційних технологій в роботі 

логістів / В.О. Багній, В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 303. 
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2.Логутова  

Тамара 

Григорівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Логутова Т.Г. Активизация инновационного развития  национальной 

экономики Украины. 

 Проблеми и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной 

Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: 

Сборник научн. трудов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 

2012. – С. 184 – 185 

2.Логутова Т.Г. Сафарова Р.В. Антикризисное управление персоналом 

промышленного предприятия Актуальні проблеми економіки : науковий 

економічний журнал /Національна академія управління  України.- м. Київ: 

2012.-Вип.№5(131). С. 198-203 

3.Логутова Т.Г. Волошин В.С. Місце і роль науки і вищої освіти в 

інноваційному розвитку регіону Прометей : регіональний збірник наукових 

праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС 

України ; Інститут економіки промисловості НАН України.- Донецьк: Юго-

Восток, 2012.- Вип.2(38).С.- 199-202 

4.Логутова Т.Г. Захаренко Н.С. Оценка влияния кризисных явлений на 

показатели деятельности металлургических предприятий Экономические 

инновации: сборник научных трудов. Одесса.-2012.С. -264-269  

5.Логутова Т.Г. Коммерциализация интеллектуальных инвестиций в 

деятельности промышленных предприятий Теоритичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності: 3б. наук. праць. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2013. – Т1. – С. 15-19 

6.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В. Проблема ресурсного забезпечення у 

світовій економіці Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2012. –  Вип. 1 - Т.1. – С. 205 – 211 

7.Логутова Т.Г. Полторацька О.В. «Розвиток металургійної галузі України у 

післякризовий  Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2013. –  Вип.1- Т.1  – С.148-152 

8.Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Инновационные энергосберегающие 

технологии на предприятиях промышленного сектора и коммунального 

хозяйства Украины Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial 

Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine,2013 

9.Логутова Т.Г. Полторацкая А.В. «Инновационные подходы к 

формированию ресурсозберигающего механизма функционирования 

крупного промышленного объединения» Научная дискуссия : вопросы 

экономики управления.№9(18):сборник статей по материалам XVIII 

международной заочной научно-практической конференции.- М., Изд. 

«Международный центр науки и образования»,2013 С.-85-91 

10.. Логутова Т.Г. Демьянченко А.Г.  Формування критеріїв 

оцінкиінфраструктурних проектів розвитку морських портів «Бізнес-

Інформ»: журнал. – Харків. – 2014. – С.143-147 

Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Problems of resource intensity of Ukrainian 

metal products Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – №6 (156). – С. 

100-110. 

11.Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Formation of innovative economic 

mechanism of resource-economy for an iron and steel holding. European Applied 

Sciences. – Stuttgart: “ORT Publishing”, 2014. – №4. – P. 116-118. 

12.Логутова Т.Г., Каргин Б.Б. Інтелектуальні технології: проблеми розвитку 

та щляхи впровадження в Україні Вісник Приазовського державного 

технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ. – 2014. –

 Вип. 28. – С. 254 – 258. 

13.Логутова Т.Г. Капранова Л.Г.Капранов М.А Investment climate in cases of 

force  majeure Вісник Приазовського державного технічного університету: 

Зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ. – 2014. – Вип. 28. – С. 259 – 266. 

14.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у 

металургійній галузі України . Науковий журнал: Інноваційна економіка –

м. Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24 

15.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Оптимізація складського господарства 

на металургійному холдингу, як складова стратегії ресурсозбереження 
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Науковий журнал: - Вісник Донецького національного університету,м. 

Вінниця - №1-2015 –С.218-221 

16.Логутова Т.Г. Дьякова М.С., Марченко Н.В. The problems of intellectual 

innovation in the engineering 

Industry. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2015. –  Вип.1- Т.1  

– С.8-14 

17.Логутова Т.Г. Полторацький О.М.Cучасний стан транспортної 

інфраструктури україни Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2015. –  Вип.1- Т.2  – С.8-14 

18.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у 

металургійній галузі України Науковий журнал: Інноваційна економіка –м. 

Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24  

 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1.Логутова Т.Г. Політика підтримки інновацій у Донецькій області 

Международная научно - техническая конференція «Университетская наука 

– 2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2012 

– Т.3. - С. 64 – 66 

2.Логутова Т.Г. Дресвянніков Д.О. Перспективы развития инновационного 

менеджмента в коммерческих банках Украины MANAGEMENTUL 

FUNCIONǍRII ǏNTREPRINDERILOR ǏN CONDITIILE ECONOMIEI 

CONCURENTIALE: Conferinta Şiinţificǎ Internationalǎ – Editura ASEM. – 

Chişinǎu. -  С. 88 – 96. 

3.Логутова Т.Г. Місце і роль науки і вищої освіти в інноваційному розвитку 

регіону Международная научно - техническая конференция 

«Университетская наука – 2013»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013 2013 – Т.3. – С.43-44 

4..Логутова Т.Г. Миски-Оглу А.Г. 

«Implementation of the basic functions of management with erp-systems » 

Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference DNY VEDY – 2013. 

Dil 5 Ekonomicke vedy 

5.Логутова Т.Г. Полторацкая А.В. «Инновационные подходы к 

формированию ресурсосберегающего механизма функционирования 

крупного промышленного объединения» Научная дискуссия : вопросы 

экономики управления.№9(18):сборник статей по материалам XVIII 

международной заочной научно-практической конференции.- М., Изд. 

«Международный центр науки и образования»,2013 С.-85-91 

6.Логутова Т.Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах 

світу Международная научно – техническая конференция 

«Университетская наука – 2014»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014  – Т.4. – С.92-93 

7.Логутова Т.Г. Полторацька О.В. Управление инновационной 

деятельностью активов в холдинговых структурах  

металлургического сектора XLI Международная научно-практическая 

конференция  

«Современная экономика и финансы:  

исследования и разработки» г. Санкт-Петербург,2015- С.61-64 

.8 Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Инновационные энергосберегающие 

технологии на предприятиях промышленного сектора и коммунального 

хозяйства Украины Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial 

Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine 

 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник держбюджетних тем: Керівник держбюджетних тем: 

«Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового 

відновлення»(номер державної реєстрації 0111U009197, 2012р.); 

«Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, 

механізми, фактори впливу» (номер державної реєстрації 

0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм подолання економічної 

кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 

0114И004899); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у 

нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 

0115U004939). 
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Робота з 

аспірантами 

та 

докторантами 

Підготовлено 10 кандидатів наук; 1 доктор наук науковий керівник 3 

аспірантів; член  спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Е.А. Гурьев Инновационные риски металлургических предприятий 

украины Е.А. Гурьев, Логутова Т.Г. // Тези доповідей учасників 

ХІІрегіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – С.265-266. 

2.И.А.  Дудник Устойчивость по предсказуемости — ключ к управлению 

проектами И.А.  Дудник, Логутова Т.Г. // Тези доповідей учасників ХІІ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – С.264-265. 

3. Е.Д. Юшкова.Исследование основных показателей деятельности 

предприятий обьединения «металлургпром / Е.Д. Юшкова, Т.Г. Логутова // 

Тези доповідей учасників ХІІІ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 

С.260-261. 

4Терещенков Е.А. Технопарки как инновационная региональная 

инфраструктура. / Е.А. Терещенков, Т.Г. Логутова // Тези доповідей 

учасників ХІІІ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С.260-261. 

5Жогло Е.А. Особенности проектного менеджмента в исследовательской 

среде/ Е.А. Жогло, Т.Г. Логутова // Тези доповідей учасників ХІІІ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С.261-262. 

6Табия Е.В. Банкротство как средство оздоровления экономикиТабія, Н.А. 

Логутова Т.Г.// Тези доповідей учасників Х регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – С. 

 

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» (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 Підготовлено 3 кандидати наук, науковий керівник 2 аспірантів; член двох 
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аспірантами 

та 

докторантами 

спеціалізованих вчених рад Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» (м. Маріуполь); Д 26.861.03 Державний університет 

телекомунікацій (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

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.Ходова 

Яна 

Олександрівна 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Ходова Я.О. Функціонування фінансово-економічних механізмів 

вітчизняних підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, 

Я.О. Ходова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 

Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність 

виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - № 44 (1017). – С. 71-79 / Ulrich's 

Periodicals Directory. 

2. Ходова Я.О. Теоретичні підґрунтя управління фінансовим 

забезпеченням операційної діяльності промислових підприємств у складі 

вертикально інтегрованих холдингів / Я.О. Ходова // Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Збірник 

наукових праць. Серія: Економіка. - М.: МДУ, 2014. - Вип. 8 - С. 7-13. / 

Index Copernicus International, Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

3. Ходова Я.О. Показники ефективності управління фінансовим 

механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу / 

Я.О. Ходова // Ефективна економіка. – 2014. – Вип. 10. Електронне наукове 

фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014.  

4. Ходова Я.О. Оцінка ефективності діяльності підприємств 

металургійних комплексів України / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Вісник 

Хмельницького національного університету: Науковий журнал. Економічні 

науки. – Хмельницький, 2012.   Т. І. – С. 10-15.  

5. Ходова Я.О. Особливості інвестиційного забезпечення стратегічного 

управління промислових підприємств / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // 

Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний 

економічний університет; за ред. Шкарабана С.І. – Тернопіль: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 293-298.  

6. Ходова Я.О. Особливості організаційно-методичного підходу до 

аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі 

холдингу / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Збірник наукових праць 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні 

науки. Випуск 35: у трьох частинах / М-во освіти і науки України, 

Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. 

– Ч. І. – С. 27-34.  

7. Ходова Я.О. Засади ефективного управління фінансовими потоками в 

логістичних системах / Я.О. Ходова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні науки». – Х.: - ХДУ. Випуск 

14/2015. С. 92-97. / Ulrich's Periodicals Directory. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Ходова Я.О. Проблеми формування звітності вітчизняних 

підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, Я.О. Ходова 

// Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: V 

Ювілейна Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 

м. Алушта, 26-30 травня 2013 р. – Харків: НТУ «Харківський політехнічний 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014
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інститут», 2013. – С. 253-255.  

2. Ходова Я.О. Фінансове забезпечення промислових підприємств в 

умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // 

Университетская наука-2013: Международная науч.-технич. конференция, 

г. Мариуполь, 14-16 квітня  2013 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – Т. 

ІІІ. – С. 94-95.  

3. Ходова Я.О. Основні фінансові результати діяльності 

металургійних підприємств України у складі холдингів /  В.М. Колосок, 

Я.О. Ходова // Економічні підсумки 2013 р.: проблеми, перспективи, 

ефективність: Міжнародна наук.-практ. конференція, м. Одеса, 13-14 грудня 

2013 р. / відп. за випуск д.е.н., проф. Якубовський; ОНУ ім.І.І. Мечникова. – 

О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. - С. 120-124.  

4. Ходова Я.О. Особливості оподаткування діяльності підприємств 

холдингу / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Университетская наука-2014: 

Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 

2014 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – Т. ІV. – С. 55-56. (0,2/0,1 д.а.). 

5. Ходова Я.О. Особливості аудиту консолідованої фінансової 

звітності корпоративних груп / Я.О. Ходова // Университетская наука-2015: 

Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 19-21 мая 

2015 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ» С. 75-76 

6. Ходова Я.О. Логістичний консалтинг, як перспективний механізм 

сфери логістичних систем / Я.О. Ходова // Економіка, управління, фінанси: 

теорія і практика. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. 

Вінниця, 9-10 жовтня 2015 р.). – Видавничий дім «Гельветика» 2015 р. С. 

121-123. 

7. Ходова Я.О. Впровадження сучасних корпоративних стратегій 

управління фінансовими потоками в логістичних системах / Я.О. Ходова // 

International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding. 

January 29, 2016. Klaipeda:  Baltija Publising. P.156-159. 

8. Ходова Я.О. Перспективи логістичного консалтингу в Україні / 

Я.О. Ходова // Университетская наука-2015: Международная научно-

техническая конференция, г. Мариуполь, 19-21 мая 2015 г. – Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ» С. 82-83. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на 

промислових підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції 

логістичного менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-

структури» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934), 

«Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» 

(2013-2014 рр., 0113U007297). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Капранов К.С. Распределительные центры как инструмент 

повышения эффективности продаж / К.С.Жук, Я.О.Ходова // Тези доповідей 

учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.299-300 

2. Бутенко О.О. Перспективи розвитку 3PL – оператора складського 

господарства / О.О. Бутенко, Я.О.Ходова // Тези доповідей учасників ІХ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.301-302 

3. Казановський В.С. Ефективність використання АСУ перевезеннями 

на виробничому підприємстві. / В.С. Казановський., , Я.О.Ходова // Тези 

доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної 

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

С.295-296 

 

Проректор з наукової роботи                                              І.А. Ленцов 
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Таблиця 7.2 

 Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 073 

Менеджмент 

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* 

I. Дисципліни загальнонаукової підготовки 

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

1. 

Філософія 

науково-

дослідної 

діяльності 

(36 г.) 

Коротіч Галина 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

філософських 

наук 

Ждановський 

металургійний інститут, 

1985р, «Промислова 

теплоенергетика», 

«Інженер-промтепло-

енергетик» 

Київський національний 

університет ім.Тараса 

Шевченка, цільова 

аспірантура, 1991-1995 р. 

Кандидат філософських наук 

09.00.08 – «Філософські 

питання природознавства та 

техніки» 

Доцент по кафедрі 

філософських наук 

1994р., 

Тема дисертації: «Соціально-

філософський аналіз розвитку 

сучасної технології» 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 

«Освіта для сталого 

розвитку» 

СПК № 839147 

від 27.12.2012 р. 

п. 1, 2, 3,8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

2. 
Академічна 

іноземна мова 

Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

Зав. кафедрою 

іноземних мов 

Горьківський 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1977,  

«Англійський та 

немецький переклад», 

«Викладач англійської 

та німецької мов» 

Кандидат педагогічних наук 

13.00.01 – «Теорія та історія 

педагогіки» 

Доцент кафедри іноземних 

мов, Тема дисертації: 

«Підготовка студентів 

технічного вузу до 

професійного спілкування» 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 

«Переклад як засіб 

взаємного зближення 

народів: актуальні 

проблеми сучасного 

лінгвоперекладу»), № 12 

СПК 826108 

від 15.07.2015 р. 

п. 2, 3, 8, 10  

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов  

(див.дод Б) 

3. 

Сучасні 

технології 

освітнього 

процесу (36 г.) 

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 

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 

Захист докторської 

дисертації, диплом 

доктора наук ДД№003945 

від 22.12.2014 

Одержання звання 

професора: наказ МОН від 

25.02.2016, №160. 

 

п. 1, 2, 3, 8, 10, 

12 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 
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педагогічний інститут 

імені Павла Тичини, 

2013, спеціальність 

«Педагогіка вищої 

школи», викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів, 

магістр 

кафедри комп’ютерних наук 

 

4. 

Сучасна 

економічна 

теорія 

Белопольський 

Микола 

Григорович 

Завідувач 

кафедри Облік і 

аудит 

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» 

Віце-президент, академік 

Академії економічних 

наук України 

 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 

10 відповідно 

до пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

5. 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці 

наукових 

досліджень 

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.)», 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 

(див.дод Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 Немає       

II. Дисципліни професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
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1. 
Інноваційний 

менеджмент 

Логутова  

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики та 

управління, 

професор 

Ждановський 

металургійний інститут 

(1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних процесів, 

спеціаліст), 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2000р., 

Фінанси і кредит, 

магістр). 

Доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

«Організаційно-економічний 

механізм управління 

інноваційним розвитком 

регіону», професор кафедри 

управління інноваційної 

діяльності, професор кафедри 

управління інноваційною 

діяльністю 

Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 

університету будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10,11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

2. 

Організаційні і 

нормативні 

засади підготовки 

і захисту 

дисертації 

Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

економіки 

підприємств, 

декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

 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 

Захист докторської 

дисертації 13.06.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02, диплом 

доктора наук ДД № 002820 

від 17 січня 2014 року 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 

10,11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

3. 
Інвестиційний 

менеджмент 

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики та 

управління, 

професор 

Ждановський 

металургійний інститут 

(1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних процесів, 

спеціаліст), 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2000р., 

Фінанси і кредит, 

магістр). 

Доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

«Організаційно-економічний 

механізм управління 

інноваційним розвитком 

регіону», професор кафедри 

управління інноваційної 

діяльності, професор кафедри 

управління інноваційною 

діяльністю 

Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 

університету будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10,11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 
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4. 

Розвиток систем 

менеджменту в 

умовах 

глобалізаційної 

економіки 

Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Завідувач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики, 

професор 

Приазовський 

державний технічний 

університет (1995 р., 

Економіка та 

управління в металургії, 

економіст) 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Методологія 

розвитку стратегічного 

управління великими 

промисловими 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств 

Захист докторської 

дисертації 13.10.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02; стажування в 

Департаменті логістики і 

закупівель ВАТ 

«Інтерпайп», 2016 р., 

повністю виконала 

навчальну програму 

підвищення кваліфікації 

(стажування). Довідка № 

267 від 03.06.2016 р. 

п. 1,2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

5. 

Логістичний 

менеджмент та 

проблематика 

ланцюгів 

постачань 

Logistics ans 

Supply Chain 

Management 

Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Завідувач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики, 

професор 

Приазовський 

державний технічний 

університет (1995 р., 

Економіка та 

управління в металургії, 

економіст) 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Методологія 

розвитку стратегічного 

управління великими 

промисловими 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств 

Захист докторської 

дисертації 13.10.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02; стажування в 

Департаменті логістики і 

закупівель ВАТ 

«Інтерпайп», 2016 р., 

повністю виконала 

навчальну програму 

підвищення кваліфікації 

(стажування). Довідка № 

267 від 03.06.2016 р. 

п. 1,2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

6. 
Менеджмент 

бізнес-процесів 

Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Завідувач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики, 

професор 

Приазовський 

державний технічний 

університет (1995 р., 

Економіка та 

управління в металургії, 

економіст) 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Методологія 

розвитку стратегічного 

управління великими 

промисловими 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки 

підприємств 

Захист докторської 

дисертації 13.10.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02; стажування в 

Департаменті логістики і 

закупівель ВАТ 

«Інтерпайп», 2016 р., 

повністю виконала 

навчальну програму 

підвищення кваліфікації 

(стажування). Довідка № 

267 від 03.06.2016 р. 

п. 1,2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 
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7. 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

виробничої 

діяльності 

підприємства 

Бородіна 

Оксана 

Анатоліївна 

Старший 

викладач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

Донецький національний 

університет (1995 р., 

Прикладна математика, 

математик); 

Донецький національний 

технічний університет 

(2009 р., Державна 

служба,магістр 

державного управління). 

Кандидат наук з державного 

управління, 25.00.01 – теорія 

та історія державного 

управління,  

«Державне управління 

розвитком регіонів: 

європейський досвід та його 

адаптація в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації 31.08.2013 р., 

спеціалізована вчена рада 

К 08.866.01, диплом 

кандидата наук № 017819 

від 21.11.2013 р. 

п. 1,2, 3, 10 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

8. 

Формування 

корпоративної 

культури 

управління 

Ходова 

Яна 

Олекснадрівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

Приазовський державний 

технічний університет, 

(2010 р., Банківська 

справа, спеціаліст з 

банківської справи) 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності); «Розвиток 

фінансових механізмів  

забезпечення діяльності 

інтегрованих промислових 

підприємств». 

Захист кандидатської 

дисертації 10.03.2015 р., 

спеціалізована вчена рада 

Д 12.052.02, диплом 

кандидата наук № 029209 

від 30.06.2015 р. 

п. 1,2, 3, 8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

9. 

Теорія та 

практика бізнес 

планування 

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики та 

управління, 

професор 

Ждановський 

металургійний інститут 

(1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних процесів, 

спеціаліст), 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2000р., 

Фінанси і кредит, 

магістр). 

Доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

«Організаційно-економічний 

механізм управління 

інноваційним розвитком 

регіону», професор кафедри 

управління інноваційної 

діяльності, професор кафедри 

управління інноваційною 

діяльністю 

Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 

університету будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10,11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

10. 

Управління 

стратегічними 

змінами 

Сафарова 

Регіна Валеріївна 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

інноватики та 

управління 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2008 р., 

Менеджмент 

організацій, спеціаліст з 

менеджменту 

організацій) 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 Економіка та 

управління підприємствами. 

«Підвищення ефективності 

управління персоналом на 

промислових підприємствах» 

Захист кандидатської 

дисертації спеціалізована 

вчена рада Д 12.052.02, 

диплом кандидата наук  

ДК №025220 від ДК № 

025220 від 22.12.2014 р. 

п. 1, 2, 3, 8 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 
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11. 
Управління 

проектами 

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики та 

управління, 

професор 

Ждановський 

металургійний інститут 

(1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних процесів, 

спеціаліст), 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2000р., 

Фінанси і кредит, 

магістр). 

Доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

«Організаційно-економічний 

механізм управління 

інноваційним розвитком 

регіону», професор кафедри 

управління інноваційної 

діяльності, професор кафедри 

управління інноваційною 

діяльністю 

Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 

університету будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10,11,12 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

12. 
Управління 

ризиками проекту 

Дерев’янко 

Тамара 

Антонівна 

 

Доцент 

кафедри 

інноватики та 

управління 

Донецький державний 

університет, (1978 р., 

математика,викладач, 

математик) 

Кандидат економічних наук, 

08.00.04 Економіка та 

управління підприємствами. 

«Підвищення ефективності 

діяльності промислового 

підприємства на основі 

навчання та розвитку його 

персоналу», доцент кафедри 

маркетингу та менеджменту 

Стажування у відділі 

моніторингу освітніх 

потреб управління 

планування та розвитку 

персоналу за напрямком 

«Управління командою 

проекту» від 09.10.2012р 

п. 1, 2, 8, 9 

відповідно до 

пункту 5 

приміток 

додатка 12 до 

Ліцензійних 

умов 

(див.дод Б) 

 

 

Проректор з наукової роботи             І.А. Ленцов 
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Додаток Б 
*
Примітки: 

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника  

 
Коротіч Г.В.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 

1. Korotich G. Conception of personality in the works of N.A.Berdyaev and L.P.Karsavin // Intellectual and moral values of the modern society: 

research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2013. – p.149-153. (РІНЦ) 

2. Korotich G. About the principal ideas of N.A.Berdyaev’s philosophy of economy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics 

and innovative approach. 2rd edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2014. – p. 148-153. 

(РІНЦ) 

3. Korotich G. About N.A.Berdyaev’s conception the peculiarities of development of mankind / Scientific enquiry in the contemporary world: 

theoretical basics and innovative approach. 3rd edition. Vol. 2. Humanities and social sciences. Economics. Psychology and pedagogics: research articles. 

– San Francisco: B&M Publishing, 2014. – p. 19-26. (РІНЦ) 

4. Korotich G. Lou Andreas-Salome about peculiarity of Friedrich Nietzsche’s philosophy / Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical 

basiсs and innovative approach. 5th edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles. – San Francisco: B&M Publishing, 2015. – p. 12-

18. (РІНЦ) 

 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

1. Коротич Г.В. Е.Н. Трубецкой о философских взглядах Ф. Ницше // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2010. 

- №5 (73). – С.81-86. 

2. Коротич Г.В. Практическая философия Н. Аббаньяно // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 

2011. – № 2 (50). – С. 30-36. 

3. Коротич Г.В. Проблема техники и технического в творчестве Н.А. Бердяева // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія 

«Гуманітарні науки». – 2012. – № 2 (54). – С. 26-32. 

4. Коротіч Г.В. Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Серія «Гуманітарні 

науки». – 2013. – № 2 (58). – С. 85-95. 

5. Коротіч Г.В. Особливості аналізу Є. М. Трубецьким соціально-філософських поглядів Платона // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-

Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2014. – № 2 (62). – С. 17-27. (у співавторстві з Тищенко А. В., власний внесок 81%) 
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8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 
Відповідальний виконавець наукової теми «Актуальні проблеми історії і філософії» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 

0115U004936). 

 

Лазаренко Л.М.:   

 2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 
1. Лазаренко Л.М. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках первокорня) / Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // Русский 

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

2. Лазаренко Л.М. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) / Л.М. 

Лазаренко У.А. Карпенко // Мовні і концептуальні картини світу. - Київ:Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Випуск 

47. Частина 1. – 2014. - С. 599-605 

3. Лазаренко Л.М.  Репрезентация концептов «отвага»,«смелость» в русской и английской художественной речи А.С.Пушкина и Дж. Г. 

Байрона / Л.М. Лазаренко У.А. Карпенко // Наука и мир. Международный научный журнал №11(27), 2015, Том 2, С. 30-34. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

1. Лазаренко Л.Н. Пособие по фонетике английского языка : учебное пособие / сост.: Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 

2015. – 108 с. 

2. Английский язык : учебное пособие для студентов направления подготовки «Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. 

Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 221 с. 

3. Лазаренко Л.Н. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учеб. пособ. / Н. А. Михно, Л. Н. 

Лазаренко ; М-во образования и науки Украины, Приаз. гос. техн. ун-т. - электрон. текстовые дан. - Мариуполь : ПГТУ, 2015. - 115 с. 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 

Керівник  наукової теми «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно – модульної системи при навчанні іноземних мов в 

технічних ДВНЗ» (2015 - 2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004938). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 
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Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»   

 

Федосова І.В.:  

 

1. наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН: 

1. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин // 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 

2015. – Вип. 2 (43). – С. 199 – 203. (Indexed in Index Copernicus) 

2. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 

2015. – Вип. 29. – С. 243-250. (Indexed in Google Scholar) 

 

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

1. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного пространства /И.В. Федосова, В.С. Волошин // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. 

ун-т», 2015. – Вип. 29. – С. 243-250. 

2. Федосова И.В. Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации и расчетов поверхностных свойств 

расплавов / И.В. Федосова, Т.А. Левицкая // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, 

кібернетика та обчислювальна техніка». – Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 119 – 124. 

3. Федосова И.В. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения / И.В. Федосова, Д.С. Мироненко, С.В. Алешин // 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 

2015. – Вип. 2 (43). – С. 199 – 203. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

1. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального закладу: моногр. / І.В. Федосова. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет», 2014. – 107 с. 

2. Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX - перша половина XXст.): монографія / І.В. Федосова. – 

Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 397 с. 

  

 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 
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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; 

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

 

Белопольський М.Г.  

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

1. Белопольський М.Г. Концептуальные основы экономической программы по выходу Украины из кризиса / М.Г. Белопольський, В.С. 

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

Приазовський державний технічний університет, 2015. – Вип. 28. – С. 5-18.   Index Copernicus 

2. Белопольський М.Г. Система екологічного маркетингу промислових підприємств / Білопольський М.Г. , Т.Г.Толпежнікова  // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної  власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», –  Вип. 2, Т. 1. – 2013 р. .   Index 

Copernicus 

3. Белопольський М.Г. Організаційний механізм контролю маркетингової діяльності промислових підприємств / Білопольський М.Г. , 

Т.Г.Толпежнікова // «Ефективна економіка», 2014. – № 1. [Електронне видання]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2657 .   Index Copernicus 

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

1. Белопольський М.Г. Концептуальные основы экономической программы по выходу Украины из кризиса / М.Г. Белопольський, В.С. Волошин // 

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

державний технічний університет, 2015. – Вип. 28. – С. 5-18.   

2. Белопольский Н.Г. Внутренние резервы для спасения Украины / М.Г. Белопольський // Вісник економічної науки України. – Київ, 2014. – №2 

(25). – С. 3-7. 

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. Belopolskiy N.G. Environics – a science of future development of mankind / N.G. Belopolskiy. – Donetsk: Institute of industrial economics, author house, 

2012 - 440 c.  

2. Проблеми обліку, аналізу та впровадження енергозберігаючих інновацій промислових підприємств: монографія/  – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»: 

2013. -102 с. 

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

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2657
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 підготовлено 10 докторів наук, 40 кандидатів наук 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України; 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

З 2004р. завідувач кафедри обліку і аудиту. 

 

Логутова Т.Г.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 

1.Логутова Т.Г. Сафарова Р.В. Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия Актуальні проблеми економіки : 

науковий економічний журнал /Національна академія управління  України.- м. Київ: 2012.-Вип.№5(131). С. 198-203 Scopus 

2.Логутова Т.Г. Волошин В.С. Місце і роль науки і вищої освіти в інноваційному розвитку регіону Прометей : регіональний збірник 

наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України ; Інститут економіки промисловості НАН України.- 

Донецьк: Юго-Восток, 2012.- Вип.2(38).С.- 199-202 Index Copernicus. 

3.Логутова Т.Г. Коммерциализация интеллектуальных инвестиций в деятельности промышленных предприятий Теоритичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: 3б. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – Т1. – С. 15-19 Index Copernicus. 

4.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В. Проблема ресурсного забезпечення у світовій економіці Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2012. –  Вип. 1 - Т.1. – С. 205 – 211 Index Copernicus. 

5.Логутова Т.Г. Полторацька О.В. «Розвиток металургійної галузі України у післякризовий  Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2013. –  Вип.1- Т.1  – С.148-152 Index Copernicus. 

6.. Логутова Т.Г. Демьянченко А.Г.  Формування критеріїв оцінкиінфраструктурних проектів розвитку морських портів «Бізнес-Інформ»: 

журнал. – Харків. – 2014. – С.143-147 Index Copernicus. 

7.Логутова Т.Г. Капранова Л.Г.Капранов М.А Investment climate in cases of force  majeure Вісник Приазовського державного технічного 

університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ. – 2014. – Вип. 28. – С. 259 – 266. 

8Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у металургійній галузі України . Науковий журнал: Інноваційна 

економіка –м. Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24 

9.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Оптимізація складського господарства на металургійному холдингу, як складова стратегії 

ресурсозбереження Науковий журнал: - Вісник Донецького національного університету,м. Вінниця - №1-2015 –С.218-221 Index Copernicus. 
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10.Логутова Т.Г. Дьякова М.С., Марченко Н.В. The problems of intellectual innovation in the engineeringIndustry. Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2015. –  Вип.1- Т.1  – С.8-14 Index Copernicus. 

11.Логутова Т.Г. Полторацький О.М.Cучасний стан транспортної інфраструктури україни Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2015. –  Вип.1- Т.2  – С.8-14 Index Copernicus. 

12.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у металургійній галузі України Науковий журнал: Інноваційна 

економіка –м. Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24  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.Логутова Т.Г. Захаренко Н.С. Оценка влияния кризисных явлений на показатели деятельности металлургических предприятий 

Экономические инновации: сборник научных трудов. Одесса.-2012.С. -264-269  

2.Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Инновационные энергосберегающие технологии на предприятиях промышленного сектора и 

коммунального хозяйства Украины Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine,2013 

3.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Problems of resource intensity of Ukrainian metal products Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – №6 

(156). – С. 100-110. Index Copernicus. 

4..Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Formation of innovative economic mechanism of resource-economy for an iron and steel holding. European 

Applied Sciences. – Stuttgart: “ORT Publishing”, 2014. – №4. – P. 116-118. 

5..Логутова Т.Г., Каргин Б.Б. Інтелектуальні технології: проблеми розвитку та щляхи впровадження в Україні Вісник Приазовського 

державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ. – 2014. – Вип. 28. – С. 254 – 258. 

6..Логутова Т.Г. Активизация инновационного развития  национальной экономики Украины. Проблеми и перспективы сотрудничества 

между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научн. трудов. – Албена-

Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. – С. 184 – 185 

 

 

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. Логутова Т.Г., Анисимова О.Н. Бессонова С.И. Формирование инвестиционных ресурсов промышленных предприятий Украины 

монографія / Логутова Т.Г., Анисимова О.Н. Бессонова С.И. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2009. – 265 с. 

2. Логутова Т.Г., Камишнікова Е.В. Економічна безпека промислових підприємств монографія / Логутова Т.Г., Камишнікова Е.В. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 230 с. 

3. Логутова Т.Г, Анісімова О.М., Ленцов І.А., Картечева О.С. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх 

ресурсів монографія/ Логутова Т.Г, Анісімова О.М., Ленцов І.А., Картечева О.С Маріуполь- ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 350 с. 

4. Логутова Т.Г., Дресвянніков Д.О., Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств  з фінансово-кредитною системою України 

монографія / Логутова Т.Г., Дресвянніков Д.О. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 235 с. 
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5. Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Участие в коллективной монографии – Австрия, Вена, 2014 годУстойчивое экономическое развитие 

регионов / Sustainable economic development of regions. Monograph, Volume 2 / ed. by L.Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advanced 

Studies and Higher Education GmbH, 2014. – P. 100-115. 

6. Логутова Т.Г. Полторацька О.В., Полторацький М.М. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні 

аспекти монографія/ Логутова Т.Г, . Полторацька О.В., Полторацький М.М.Маріуполь- ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 329 с. 

 

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

підготовлено 10 кандидатів економічних наук, 1 доктор економічних наук 

 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

 Науковий керівник держбюджетних тем: : «Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового відновлення»(номер 

державної реєстрації 0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» 

(номер державної реєстрації 0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (2014-

2015 рр., номер державної реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., 

номер державної реєстрації 0115U004939). 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на III етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Управління проектами» (ІІІ місце- 2016 р.);  

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 2009 р. завідувач кафедри інноватики та управління  

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

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2010,2011,2012,2013,2014 рік - кандидатська дисертація), участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента (,2011,2012, 2014 рік – докторська  дисертація)  член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

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

присудження наукового ступеня доктора економічних наук (08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка») 2009 р., професора  - 

2010 р. 

Верескун М.В.   



 

 

176 

 

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

2. 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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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. (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. 
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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); 

1. 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» (2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (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; 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2011-2016 рр. – кандидатські дисертації), член двох спеціалізованих вчених рад Д 

12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь); Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (м. Київ) 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності.  

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

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

 

Колосок В.М.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 
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1. Колосок В. М. Бюджетирование на предприятиях металлургического холдинга как инструмент стратегического управления / В.М. 

Колосок, М.В.Верескун, К.М. Дроботіна // Економіка України. – 2012.  –  № 6(599). - С.30-39 / Index Copernicus 

2. Колосок В. М. Сутність та зміст розвитку організаційно – правових форм великих промислових підприємств / В.М. Колосок // Вісник 

економічної науки України. – 2012. - № 1(21). - С. 63 – 66 / Index Copernicus 

3. Kolosok V. Аspects of strategic management units of the industrial holding company / Kolosok V. // “Business and Management–2012”. – Vilnius: 

Vilnius Gediminas Technical University, 2012. – V.II. – P. 1131 – 1136. / DOAJ; ERIH. 

4. Kolosok V. The Profit Transfer At The International Holdings Enterprices For Economic Growth Ensuring / Kolosok V., Mordvytska Yu. // 

Contemporary research on organization management and administration : Research papers, 2014 / - No. 2 (1) – P.74-99. / DOAJ; ERIH. 

5. Колосок В. М. Розробка системи показників оцінки конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств / В. М. Колосок, Я. С. 

Трусова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 199-208. / Index 

Copernicus 

6. Колосок В. М. Вплив трансфертного ціноутворення на ефективність управління логістикою в міжнародних холдингах / В.М. Колосок, 

Ю.С.Мордвицька // Вісник «Економіки транспорту іпромисловості»: Зб.наук. праць. – Харків:УкрЗДАТ - Вип. 49. – 2015. –  с. 114-119 / 

Index Copernicus. 

7. Kolosok V. Logistics of transnational corporations asthe basis of cooperation between Ukraine and EU (for Poland example). розвитку / Kolosok V., 

Forkiewicz M., Mordvytska Yu. // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» - Вип. 29. – 2015. – с. 46-51 / Index Copernicus.  

8. Колосок В.М. Формирование системы бюджетирования для предприятий в составе холдинга / В.М. Колосок, Н.С. Чепайкіна //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: Зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30 – 

С. 248-254. / Index Copernicus 

9. Колосок В.М. Применение факторных моделей  бизнес-процессов  для реализации  инновационного развития промышленных предприятий 

/ Колосок В.М. //  Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: Зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 28 – С. 15-22. / 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. Колосок В.М. Формування конкурентних якостей українських промислових підприємств на основі інноваційного розвитку / Колосок В.М., 

Трусова Я.С. // Ефективна економіка: [Електронний ресурс]. – 2013. - №12. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua  

2. Колосок В.М. Реновація системи менеджменту підприємства на засадах процесного підходу / Колосок В.М. // Ефективна економіка: 

[Електронний ресурс]. – 2016. - №5. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua 

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. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок, О.С. Богачов, 

А.В. Алістаєва . – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – C. 234. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
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2. Колосок В. М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – C. 247.  

 

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

підготовлено 4 кандидати економічних наук. 

 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

 Керівник держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на промислових підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції логістичного менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-структури» 

(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934). 

 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; 

керівництво студенткою Пархоменко А.О., яка зайняла ІІІ місце II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент» 2015/2016 н.р. (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка 2016 р.); керівництво дипломними 

роботами магістрантів, які зайняли призові місця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» 

(Хмельницький А.В. -2012 р.,Угровата Ю.С. - 2013 р.). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 2014 р. завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики 

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

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2011-2016 рр. – кандидатські та докторські дисертації), член двох спеціалізованих 

вчених рад Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь); Д 26.861.03 Державний університет 

телекомунікацій (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності.  

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

присудження наукового ступеня доктора економічних наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами) 2013 р. Диплом ДД № 001514. 

 

Бородіна О.А.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 
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1. Бородіна О. А. Особливості формування регіональної політики в країнах ЄС: досвід для України / О. А. Бородіна // Теорія та практика 

державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : О. Ю. Амосов (гол. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 4 (35). – С. 460 

– 468. / РИНЦ, GoogleScholar 

2. Бородіна О. А. Удосконалення державного управління регіональним розвитком з урахуванням зарубіжного досвіду / О. А. Бородіна // 

Право та управління : електронне фахове наук. видання / редкол. : П.В. Мельник (голов. ред.) [та ін.]. – Ірпінь : Університет Державної податкової 

служби України. – 2012 – № 1. – С. 101 – 121. Режим доступу: 

 http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/borodin.pdf / «Google Академія» 

3. Бородина О.А. Усовершенствование государственного управления региональным развитием Украины в контексте опыта ведущих зарубежных 

стран / О.А. Бородина // Вестник государственного и муниципального управления : культ.-просвет. и образоват. изд. / редкол.: А.А. Лабейкин (гл.ред.) [и 

др.]. – Орел : ОФ РАНХ и ГС, 2013. – №1. – С.200-209. / РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory 

4. Бородіна О. А. Організація ефективного адміністративного управління розвитком регіонів: логістичні аспекти / О. А. Бородіна // Вісник 

Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право : наук. журн. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 1. – С. 435 – 441. / Index 

Copernicus. 
5. Бородіна О.А. Децентралізація власті в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна роль громадянського суспільства  / О.А. 

Бородіна //  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

Вип.29. – 2015. – 420 с./ 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. Бородіна О. А. Особливості формування регі-ональної політики в країнах ЄС: досвід для України / О. А. Бородіна // Теорія та 

практика державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : О. Ю. Амосов (гол. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 4 

(35). – С. 460 – 468. 

2. Бородіна О. А. Організація ефективного адміністративного управління розвитком регіонів: логістичні аспекти / О. А. Бородіна // Вісник 

Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право : наук. журн. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 1. – С. 435 – 441. 

3. Бородіна О. А. Логістична складова формування інноваційного потенціалу промисловості / О. А. Бородіна // Збірник наукових праць 

Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет 

державної податкової служби України. – 2015. – № 2. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html 

4.   Бородіна О.А. Децентралізація власті в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна роль громадянського суспільства  / О.А. 

Бородіна //  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

Вип.29. – 2015. – 420 с. 

5. Бородіна О. А. Організація ефективного адміністративного управління розвитком регіонів: логістичні аспекти / О. А. Бородіна // Вісник 

Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право : наук. журн. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 1. – С. 435 – 441. 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/borodin.pdf%20/
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html
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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); 

Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / О. А. Бородіна, Я. О. Ходова; за заг. ред. О. А. Бородіна.  – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 84 с. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

з 2015 р. заступник декана Економічного факультету. 

 

Ходова Я.О.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 

1. Ходова Я.О. Функціонування фінансово-економічних механізмів вітчизняних підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.М. 

Колосок, Я.О. Ходова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність 

виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013.   № 44 (1017). – С. 71-79. Ulrich's Periodicals Directory. 

2. Ходова Я.О. Теоретичні підґрунтя управління фінансовим забезпеченням операційної діяльності промислових підприємств у складі 

вертикально інтегрованих холдингів / Я.О. Ходова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Збірник наукових праць. 

Серія: Економіка.   М.: МДУ, 2014.   Вип. 8   С. 7-13. Index Copernicus International, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

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. Ходова Я.О. Показники ефективності управління фінансовим механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу / Я.О. 

Ходова // Ефективна економіка. – 2014. – Вип. 10. Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014.  

2. Ходова Я.О. Оцінка ефективності діяльності підприємств металургійних комплексів України / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Вісник 

Хмельницького національного університету: Науковий журнал. Економічні науки. – Хмельницький, 2012.   Т. І. – С. 10-15.  

3. Ходова Я.О. Особливості інвестиційного забезпечення стратегічного управління промислових підприємств / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // 

Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; за ред. Шкарабана С.І. – Тернопіль: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 293-298.  

4. Ходова Я.О. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу 

/ В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 35: у 

трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Ч. І. – С. 27-34.  

5. Ходова Я.О. Засади ефективного управління фінансовими потоками в логістичних системах / Я.О. Ходова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні науки». – Х.: - ХДУ. Випуск 14/2015. С. 92-97. 

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); 



 

 

182 

 

1.  Ходова Я.О.  Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / О. А. Бородіна, Я. О. Ходова; за заг. ред. О. А. Бородіна. – Маріуполь : ПДТУ, 

2015. – 84 с. 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

 співвиконавець держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на промислових підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-

2015 рр., номер державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції логістичного менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-

структури» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934), «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної 

глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297).  

 

Сафарова Р.В.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 

2. Сафарова Р. В. Реструктуризация персонала промышленных предприятий / Р. В. Сафарова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. –  Вип. 1, Т. 1. – С. 111 - 114. – (0,45 д. а.) Іndex Copernicus  

4. Сафарова Р. В. Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Актуальні 

проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2012. - № 5 (131). - C. 198-203. - (0,4/0,2 д. а) Scopus 

5. Сафарова Р. В. Человеческий капитал предприятия и образование / Р. В. Сафарова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т. 1. – С. 158-162. - (0,5 д. а.) Іndex Copernicus 

7. Сафарова Р.В. Вплив застосування аутстаффінгу як сучасного напрямку оптимізації персоналу промислового підприємства / Р. В. 

Сафарова // Вісник Донецького національного університету: науковий журнал. – 2015. - № 1. - C. 305 - 307. 6. Сафарова Р. В. Роль стратегического 

партнерства «ВУЗ – предприятие» / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Экономика и управление: научно - практический журнал. – 2013. - №1. -  С. 59 

-62. – (0,5/0,25 д. а.). Іndex 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. Сафарова Р. В. Инновационные подходы к совершенствованию управления персоналом на промышленных предприятиях / Р. В. Сафарова 

// Strategii şi politici de management în economia contemporană: conferenţa ştiinţifică internaţională, 30-31 martie 2012. – Chisinău:Acad. de Studii Econ. a 

Moldovei.- Chіsinău: ASEM, 2012. - С. 175 - 178. – (0,4 д. а.)  

2. Сафарова Р. В. Мотивація персоналу як інструмент сучасної кадрової політики промислових підприємств / Ф.Л. Перепадя, Р. В. Сафарова 

// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: Приазов. держ. 

техн. ун-т, 2010. - Вип. 20. - С. 159-162. - (0,44/0,22 д. а.)  

3. Сафарова Р. В. Роль стратегического партнерства «ВУЗ – предприятие» / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Экономика и управление: 

научно - практический журнал. – 2013. - №1. -  С. 59 -62. – (0,5/0,25 д. а.).  

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 
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 Співвиконавець НДР : «Інноваційна політика як засіб затвердження інноваційної моделі розвитку України»(номер державної 

реєстрації 0110U006572, 2011р.); «Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового відновлення»(номер державної реєстрації 

0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (номер державної 

реєстрації 0112U005771, 2013р.) 

 

Дерев’янко Т.А.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН; 

1.Деревянко Т.А. Концепция формирования инновационной экономики Украины на основе кластерного подхода / Т.А. Деревянко // Теоретичні 

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

232 – 235. 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.Дерев’янко Т.А. Ринок праці як індикатор якості навчального процесу у вищому навчальному закладі / Т.А. Дерев’янко // Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  2013. – Вип. 23. - С. 226 – 230. 

2.Деревянко Т.А. Оценка  имиджа  предприятия на рынках труда / Т.А. Деревянко // Вісник Приазовського державного технічного університету: 

Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  2014. – Вип. 27. - С. 76 – 80. 

3.Деревянко Т.А. Управление импульсными возмущениями внешней среды проекта / Т.А. Дерев’янко // Вісник Приазовського державного 

технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  2013. – Вип. 28. - С. 122 – 126. 

4.Деревянко Т.А. Вопросы формирования креативных команд проектов / Т.А. Дерев’янко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества 

между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч. тр. - Ростов-на-Дону-

Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 125-127. 

  5.Деревянко Т.А. Вопросы измерения инновационного потенциала предприятий  / Т.А. Дерев’янко, Губская Н.В. // Scientific letters of academic 

society of Michal Balubansky, Slovakia, 2015. – С. 130-134. 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

 Співвиконавець НДР «Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового відновлення»(номер державної реєстрації 

0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (номер державної 

реєстрації 0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., номер 

державної реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер державної 

реєстрації 0115U004939). 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; 
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керівництво студентом, який зайняв призове місце на III етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Управління проектами» (ІІІ місце- 2016 р.). 

 

 
Проректор з наукової роботи                                   І.А.Ленцов 
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Таблиця 

7.3.1 

 Якісний склад випускової кафедри транспортного менеджменту і логістики 

зі спеціальності 073 Менеджмент 

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. Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Завідувач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет», 

професор 

Дніпропетровський 

державний 

університет (1998 р., 

Фінанси і кредит, 

економіст) 

Доктор економічних 

наук, 08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); «Механізм 

управління адаптивним 

інноваційним розвитком 

промислових 

підприємств»; професор 

кафедри економіки та 

управління 

підприємством 

PhD Спеціальність 

073 Менеджмент 

Розвиток систем 

менеджменту в умовах 

глобалізаційної 

економіки (36 год.) 

Менеджмент бізнес-

процесів (36 год.) 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(бакалавр) 

1. Стратегічне 

управління (36 год. – 

д.ф., 6 год. – з.ф.) 

2. Управління змінами та 

розвитком підприємства 

(36 год. – д.ф., 10 год. – 

з.ф.) 

3. Стратегія підприємства 

(50 год. – д.ф., 14 год. – 

з.ф., 14 год. – в.ф.) 

Наведено в додатку В 1 

Захист докторської 

дисертації 

13.10.2013 р., 

спеціалізована вчена 

рада Д 12.052.02; 

стажування в 

Департаменті 

логістики і 

закупівель ВАТ 

«Інтерпайп», 2016 р., 

повністю виконала 

навчальну програму 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування). 

Довідка № 267 від 

03.06.2016 р. 

2. Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

транспортного 

 Приазовський 

державний технічний 

університет (1998 р., 

Доктор економічних 

наук, 08.00.04 – 

економіка та управління 

PhD Спеціальність 

073 Менеджмент 

Організаційні і 

Наведено в додатку В 1 

Захист докторської 

дисертації 

13.06.2013 р., 
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менеджменту і 

логістики, 

декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

Менеджмент у 

виробничій сфері, 

спеціаліст) 

 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); 

«Методологія управління 

конкурентоспроможніст

ю великих промислових 

підприємств», доцент 

кафедри економіки 

підприємств 

нормативні засади 

підготовки і захисту 

дисертації (36 год.) 

 

спеціалізована вчена 

рада Д 12.052.02, 
диплом доктора наук 

ДД № 002820 від 17 

січня 2014 року 

3. Бородіна 

Оксана 

Анатоліївна 

Старший 

викладач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

Донецький 

національний 

університет (1995 р., 

Прикладна математика, 

математик); 

Донецький 

національний 

технічний університет 

(2009 р., Державна 

служба,магістр 

державного 

управління). 

Кандидат наук з 

державного управління, 

25.00.01 – теорія та 

історія державного 

управління,  

«Державне управління 

розвитком регіонів: 

європейський досвід та 

його адаптація в 

Україні». 

PhD Спеціальність 

073 Менеджмент 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

виробничої діяльності 

підприємства(36) 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(бакалавр) 

Основи менеджменту 

(30 год. – д.ф., 6 год. – 

з.ф.) 

Адміністративний 

менеджмент (32 год. – 

д.ф., 8 год. – з.ф.) 

Наведено в додатку В 1 

 Захист 

кандидатської 

дисертації 

31.08.2013 р., 

спеціалізована вчена 

рада К 08.866.01, 

диплом кандидата 

наук № 017819 від 

21.11.2013 р. 

4. Ходова Яна 

Олександрівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

Приазовський 

державний технічний 

університет, (2010 р., 

Банківська справа, 

спеціаліст з банківської 

справи) 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); «Розвиток 

фінансових механізмів  

забезпечення діяльності 

інтегрованих 

промислових 

підприємств». 

PhD Спеціальність 

073 Менеджмент 

Формування 

корпоративної 

культури (36 год.) 

Наведено в додатку В 1 

Захист кандидатської 

дисертації 

10.03.2015 р., 

спеціалізована вчена 

рада Д 12.052.02. 

5. Суюсанова 

Олена Лутівна 

Старший 

викладач 

Донецький 

націоналний 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 – 

Спеціальність 

073 Менеджмент 
Наведено в додатку В 1 

Захист кандидатської 

дисертації 
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кафедри 

транспортного 

менеджменту і 

логістики 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

університет, 2010, 

спеціальність 

«Економіка 

підприємства» 

кваліфікація мазістр з 

економіки 

підприємства 

Економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності), тема 

дисертації: «Механізм 

підвищення 

ефективності управління 

персоналом харчових 

підприємств» 

(бакалавр) 

1. Ринок транспортних 

послуг  (72 год. – д.ф.) 

2. Тарифи і тарифні 

системи (54 год. – д.ф., 

8 год. – з.ф.) 

Основи менеджменту 

(32 год. – д.ф., 6 год. – 

з.ф.) 

22.12.2014 р., 

спеціалізована вчена 

рада Д 41.088.04. 

 

Проректор з наукової роботи             І.А. Ленцов 
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Додаток В 1 

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 транспортного менеджменту і логістики 

із спеціальності 073 Менеджмент 

 

1. Колосок 

Валерія 

Михайлівна, 

завідувач 

кафедри 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу 

промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок, О.С. Богачов, 

А.В. Алістаєва . – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – C. 234. 

2. Колосок В. М. Методологія розвитку стратегічного управління 

великих промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – C. 247.  

3. Колосок В. М. Бюджетирование на предприятиях 

металлургического холдинга как инструмент стратегического управления 

/ В.М. Колосок, М.В.Верескун, К.М. Дроботіна // Економіка України. – 

2012.  –  № 6(599). - С.30-39 / Index Copernicus 

4. Колосок В. М. Сутність та зміст розвитку організаційно – 

правових форм великих промислових підприємств / В.М. Колосок // 

Вісник економічної науки України. – 2012. - № 1(21). - С. 63 – 66 / Index 

Copernicus 

5. Kolosok V. Аspects of strategic management units of the industrial 

holding company / Kolosok V. // “Business and Management–2012”. – 

Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2012. – V.II. – P. 1131 – 

1136 / DOAJ; ERIH. 

6. Колосок В.М. Формування конкурентних якостей українських 

промислових підприємств на основі інноваційного розвитку / Колосок 

В.М., Трусова Я.С. // Ефективна економіка: [Електронний ресурс]. – 2013. 

- №12. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua  

7. Kolosok V. The Profit Transfer At The International Holdings 

Enterprices For Economic Growth Ensuring / Kolosok V., Mordvytska Yu. // 

Contemporary research on organization management and administration : 

Research papers, 2014 / - No. 2 (1) – P.74-99. / DOAJ; ERIH. 

8. Колосок В. М. Розробка системи показників оцінки 

конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств / В. М. 

Колосок, Я. С. Трусова // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 199-208. / 

Index Copernicus 

9. Колосок В. М. Вплив трансфертного ціноутворення на 

ефективність управління логістикою в міжнародних холдингах / В.М. 

Колосок, Ю.С.Мордвицька // Вісник «Економіки транспорту 

іпромисловості»: Зб.наук. праць. – Харків:УкрЗДАТ - Вип. 49. – 2015. –  

с. 114-119 / Index Copernicus. 

10. Kolosok V. Logistics of transnational corporations asthe basis of 

cooperation between Ukraine and EU (for Poland example). розвитку / 

Kolosok V., Forkiewicz M., Mordvytska Yu. // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. 

праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» - Вип. 29. – 2015. – с. 46-51 / Index Copernicus.  

11. Колосок В.М. Формирование системы бюджетирования для 

предприятий в составе холдинга / В.М. Колосок, Н.С. Чепайкіна //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні 

науки: Зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30 – С. 248-

254. / Index Copernicus 

12. Колосок В.М. Реновація системи менеджменту підприємства на 

засадах процесного підходу / Колосок В.М. // Ефективна економіка: 

[Електронний ресурс]. – 2016. - №5. – Режим доступу 

http://www.economy.nayka.com.ua 

13. Колосок В.М. Применение факторных моделей  бизнес-процессов  

для реализации  инновационного развития промышленных предприятий / 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
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Колосок В.М. //  Вісник Приазовського державного технічного 

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

«ПДТУ», 2016. – Вип. 28 – С. 15-22. / Index Copernicus 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1. Колосок В. М. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління 

логістикою міжнароних холдингів / В.М. Колосок, Ю.С. Мордвицька // 

Университетская наука – 2015: Международная научно – техническая 

конференция, г. Мариуполь, 19 - 20 мая 2015 г., – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – Т. ІІІ. – С. 51 - 56.  

2. Колосок В. М. Управление процессами в логистике на основе 

информационных систем / В. М. Колосок, В. В. Миронова // 

Университетская наука-2015 : тезисы докладов междунар. науч.-техн. 

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

3. – С. 85-86. 

5. Колосок В. М. Сучасні інформаційно-телекомунікаційні 

технології / В. М. Колосок, В. В. Миронова // Зб. матеріалів науково-

технічної  конференції «Інноваційні технології менеджменту 

підприємств» / Київ, 2015.-  Т. 5. - С. 37-38. 

Колосок В. М. Управління скрізним логістичним ланцюгом на основі SAP 

APO в гірничо-металургійному холдингу / В. М. Колосок, 

Ю. С. Мордвицька // Зб. матеріалів науково-технічної  конференції 

«Інноваційні технології менеджменту підприємств» / Київ, 2015.-  Т. 5. - 

С. 39-40. 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на промислових 

підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції логістичного 

менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-структури» (2015-

2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934), співвиконавець НДР 

«Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» 

(2013-2014 рр., 0113U007297). 

Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Підготовлено 4 кандидатів наук; науковий керівник 5 аспірантів; член  

спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

7. Жук О.О.Стратегічна діагностика потенціалу національного 

ринку транспортно-логістичних послуг / О.О.Жук, В.М.Колосок // Тези 

доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 

С.292-293 

8. Кулішова О.О. Параметри сценаріїв глобальнго розвитку 

траснпортно-логістичного бізнесу / О.О. Кулішова, В.М.Колосок // Тези 

доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 

С.293-294 

9. Беликова А.В. Становление и развитие логистики в Украине. / 

А.В.Беликова., В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.295-296 

10. Пархоменко А.В. Якісний сервіс 3-PL оператора. / 

А.В.Пархоменко, В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 300-301 

11. Прокопчик С.О. Оптимизация управления отгрузками с помощью 

веб-приложений TSM / С.О. Прокопчик, В.М. Колосок // Тези доповідей 

учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 302-303. 

 Багній В.О. Застосування інформаційних технологій в роботі логістів / 

В.О. Багній, В.М. Колосок // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 303. 
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2. Верескун 

Михайло 

Вікторович, 

професор 

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» (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 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.  

3. Бородіна 

Оксана 

Анатоліївна, 

старший 

викладач 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Бородіна О. А. Особливості формування регі-ональної політики в 

країнах ЄС: досвід для України / О. А. Бородіна // Теорія та практика 

державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : О. Ю. Амосов (гол. ред.) [та 

ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 4 (35). – С. 460 – 

468. 

2. Бородіна О. А. Удосконалення державного управління регіональним 

розвитком з урахуванням зарубіжного досвіду / О. А. Бородіна // Право та 

управління : електронне фахове наук. видання / редкол. : П.В. Мельник 

(голов. ред.) [та ін.]. – Ірпінь : Університет Державної податкової служби 

України. – 2012 – № 1. – С. 101 – 121. Режим доступу: 

 http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/borodin.pdf 

3. Бородина О.А. Усовершенствование государственного управления 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/borodin.pdf
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региональным развитием Украины в контексте опыта ведущих зарубежных 

стран / О.А. Бородина // Вестник государственного и муниципального 

управления : культ.-просвет. и образоват. изд. / редкол.: А.А. Лабейкин (гл.ред.) 

[и др.]. – Орел : ОФ РАНХ и ГС, 2013. – №1. – С.200-209. 

4. Бородіна О. А. Організація ефективного адміністративного 

управління розвитком регіонів: логістичні аспекти / О. А. Бородіна // Вісник 

Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право : наук. 

журн. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 1. – С. 435 – 441. 

5. Бородіна О. А. Логістична складова формування інноваційного 

потенціалу промисловості / О. А. Бородіна // Збірник наукових праць 

Національного університету державної податкової служби України: 

електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний 

університет державної податкової служби України. – 2015. – № 2. – Режим 

доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html 

6.   Бородіна О.А. Децентралізація власті в Україні: зміст, ризики, 

можливості та адміністративна роль громадянського суспільства  / О.А. 

Бородіна //  Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

Вип.29. – 2015. – 420 с. 

7. Бородіна О. А. Організація ефективного адміністративного управління 

розвитком регіонів: логістичні аспекти / О. А. Бородіна // Вісник 

Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право : наук. 

журн. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 1. – С. 435 – 441. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Бородіна О. А. Логістика прийняття управлінського рішення (на 

прикладі промисловості) /  О. А. Бородіна // Становлення публічного 

адміністрування в Україні: матер. VIВсеукраїнської міжвузівської. конф., 

24квітня 2015 р. / за заг. ред. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015 р. –  

С.22-26 

2. Бородіна О.А. Конституція як основа розвитку правової системи. / 

О.А. Бородіна // VIII Тодиківські читання.  Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень Міжнародної наук. конференції молодих учених, аспірантів і 

студентів (2-3 жовтня 2015 року) / за заг. ред. проф.. Гетьмана А.П. 

Національний юридичний університет імені Я. Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво права людини», 2015 – 196 с. – С.164-165.  

3. Бородіна О.А. Фінансова децентралізація та муніципальна 

консолідація – новітні тенденції у забезпеченні сталого розвитку місцевих 

громад / О.А. Бородіна // Університетська наука – 2015 : тезисы докладов 

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

Мариуполь, 2015. – Т.3. – С. 79-81. 

4. Бородіна О. А. Логістика прийняття управлінського рішення (на 

прикладі промисловості) /  О. А. Бородіна // Становлення публічного 

адміністрування в Україні: матер. VIВсеукраїнської міжвузівської. конф., 

24квітня 2015 р. / за заг. ред. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015 р. –  

С.22-26 

5. Бородіна О.А. Створення єдиної системи публічної служби в 

контексті європейської інтеграції України / О.А. Бородіна  // Правові 

аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали VII наук.-

практ. конференції 10 грудня 2015, м. Дніпропетровськ / за аг. редакцією 

Л.Л. Прокопенка. – ДРІДУ НАДУ, 2015. – 272 с. 

 

Науково-

дослідна 

робота 

Співавтор НДР «Розвиток концепції логістичного менеджменту як основа 

побудови оптимальної бізнес-структури» (2014-2016 рр., номер державної 

реєстрації 0115 U004934). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Фєнтісова О. І. Транспортно-логістичний комплекс України. 

Пріоритетні напрями розвитку / О.І. Фєнтісова , О.А. Бородіна // Тези 

доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. –  Т.2. 

- С.294-295 

2. Беланов О. Аналіз ефективності складської логістики  / О.Беланов, 

О.А. Бородіна  // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. –  Т.2 - С.297-298 

3. Цирулік К. .Возможности использования распределительных 

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html
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центров в организации логистики сети магазинов. / К. Цирулік, О.А. 

Бородіна // Тези доповідей учасників IХ регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – С.298-299 

4. Дольме А. .Транспортное экспедирование грузов: современные 

аспекты деятельности. / А. Дольме, О.А. Бородіна // Тези доповідей 

учасників IХ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 304-305 

5. Ліфанова А. Об'єднання мало чисельних територіальних громад 

задля їх сталого розвитку / А. Ліфанова, О.А. Бородіна // Тези доповідей 

учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 176-177 

6. Пантюшенко О. Государственное частное партнерство / О. 

Пантюшенко, О.А. Бородіна //  Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 182-183 

 

4.Ходова 

Яна 

Олександрівна

старший 

викладач 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Ходова Я.О. Функціонування фінансово-економічних механізмів 

вітчизняних підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, 

Я.О. Ходова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 

Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність 

виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - № 44 (1017). – С. 71-79 / Ulrich's 

Periodicals Directory. 

2. Ходова Я.О. Теоретичні підґрунтя управління фінансовим 

забезпеченням операційної діяльності промислових підприємств у складі 

вертикально інтегрованих холдингів / Я.О. Ходова // Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Збірник 

наукових праць. Серія: Економіка. - М.: МДУ, 2014. - Вип. 8 - С. 7-13. / 

Index Copernicus International, Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

3. Ходова Я.О. Показники ефективності управління фінансовим 

механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу / 

Я.О. Ходова // Ефективна економіка. – 2014. – Вип. 10. Електронне наукове 

фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014.  

4. Ходова Я.О. Оцінка ефективності діяльності підприємств 

металургійних комплексів України / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Вісник 

Хмельницького національного університету: Науковий журнал. Економічні 

науки. – Хмельницький, 2012.   Т. І. – С. 10-15.  

5. Ходова Я.О. Особливості інвестиційного забезпечення стратегічного 

управління промислових підприємств / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // 

Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний 

економічний університет; за ред. Шкарабана С.І. – Тернопіль: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 293-298.  

6. Ходова Я.О. Особливості організаційно-методичного підходу до 

аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу 

/ В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського 

державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 

35: у трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкаський державний 

технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Ч. І. – С. 27-34.  

7. Ходова Я.О. Засади ефективного управління фінансовими потоками в 

логістичних системах / Я.О. Ходова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні науки». – Х.: - ХДУ. Випуск 

14/2015. С. 92-97. / Ulrich's Periodicals Directory. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1. Ходова Я.О. Проблеми формування звітності вітчизняних 

підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, Я.О. Ходова 

// Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: V 

Ювілейна Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 

м. Алушта, 26-30 травня 2013 р. – Харків: НТУ «Харківський політехнічний 

інститут», 2013. – С. 253-255.  

2. Ходова Я.О. Фінансове забезпечення промислових підприємств в 

умовах інтеграційних процесів / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014
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Университетская наука-2013: Международная науч.-технич. конференция, 

г. Мариуполь, 14-16 квітня  2013 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – Т. 

ІІІ. – С. 94-95.  

3) Ходова Я.О. Основні фінансові результати діяльності 

металургійних підприємств України у складі холдингів /  В.М. Колосок, 

Я.О. Ходова // Економічні підсумки 2013 р.: проблеми, перспективи, 

ефективність: Міжнародна наук.-практ. конференція, м. Одеса, 13-14 грудня 

2013 р. / відп. за випуск д.е.н., проф. Якубовський; ОНУ ім.І.І. Мечникова. – 

О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. - С. 120-124.  

4) Ходова Я.О. Особливості оподаткування діяльності підприємств 

холдингу / В.М. Колосок, Я.О. Ходова // Университетская наука-2014: 

Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 

2014 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – Т. ІV. – С. 55-56. (0,2/0,1 д.а.). 

5) Ходова Я.О. Особливості аудиту консолідованої фінансової 

звітності корпоративних груп / Я.О. Ходова // Университетская наука-2015: 

Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 19-21 мая 

2015 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ» С. 75-76 

6) Ходова Я.О. Логістичний консалтинг, як перспективний механізм 

сфери логістичних систем / Я.О. Ходова // Економіка, управління, фінанси: 

теорія і практика. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. 

Вінниця, 9-10 жовтня 2015 р.). – Видавничий дім «Гельветика» 2015 р. С. 

121-123. 

7) Ходова Я.О. Впровадження сучасних корпоративних стратегій 

управління фінансовими потоками в логістичних системах / Я.О. Ходова // 

International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding. 

January 29, 2016. Klaipeda:  Baltija Publising. P.156-159. 

8) Ходова Я.О. Перспективи логістичного консалтингу в Україні / 

Я.О. Ходова // Университетская наука-2015: Международная научно-

техническая конференция, г. Мариуполь, 19-21 мая 2015 г. – Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ» С. 82-83. 

Науково-

дослідна 

робота 

співвиконавець держбюджетних тем: «Логістичний менеджмент на 

промислових підприємствах і міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0115U004934); «Розвиток концепції 

логістичного менеджменту як основа побудови оптимальної бізнес-

структури» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004934), 

«Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» 

(2013-2014 рр., 0113U007297). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Капранов К.С. Распределительные центры как инструмент повышения 

эффективности продаж / К.С.Жук, Я.О.Ходова // Тези доповідей учасників 

ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.299-300 

2.Бутенко О.О. Перспективи розвитку 3PL – оператора складського 

господарства / О.О. Бутенко, Я.О.Ходова // Тези доповідей учасників ІХ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.301-302 

3.Казановський В.С. Ефективність використання АСУ перевезеннями на 

виробничому підприємстві. / В.С. Казановський., , Я.О.Ходова // Тези 

доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної 

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

С.295-296 

5. Суюсанова 

Олена 

Лутівна, 

старший 

викладач 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Суюсанова О.Л. Засади формування концептуальної моделі системи 

управління персоналом харчового підприємства / О.Л. Суюсанова // 

Ефективна економіка: Електроне наукове видання. – 2012. - №11. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3223. 

2. Суюсанова О.Л. Фактори впливу на ефективність управління персоналом 

харчових підприємств / О.Л. Суюсанова // Ефективна економіка: Електроне 

наукове видання. – 2013. - №3. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3222  

3. Краснова В.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на 

економічну безпеку підприємства / В.В. Краснова, О.Л. Суюсанова // 

Экономическая безопасность субъектов хозяйствования: теория и практика: 

сборник научных трудов / за заг. ред. Н.Л. Шелухиин. – Донецк: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3223
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3222
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НОУЛИДЖ, 2014. – C. 163-170. 

4. Суюсанова О.Л. Механизм взаимодействия государства и предприятия в 

рамках корпоративной социальной ответственности / О.Л. Суюсанова // 

Современный научный вестник. Серия : Экономический науки: научно-

теоретический и практический журнал. – Белгород:  Руснаучкнига, 2014. - 

№25 (221). – С. 16-21. 

5. Суюсанова О.Л. Правова база регулювання комплаєнс-контролю в 

Україні / О.Л. Суюсанова // Проблеми правознавства та правоохоронної 

діяльності: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг:  ДЮІ МВС України, 

2015. - №1 (52). – С. 64-79. 

6. Суюсанова О.Л. Вплив комплаєнс-контролю на економічну безпеку 

підприємства / О.Л. Суюсанова // Проблеми та перспективи забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». Збірник 

наукових праць Донецького державного університету управління. – 

Маріуполь, ДонДУУ, 2015. - №296, Т. ХVІ. – С. 138 – 142. 

Участь у 

конференціях 

і семінарах 

1.Суюсанова О.Л. Діяльність підприємства в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності / О.Л. Суюсанова // Економіка та бізнес: 

Міжнародна науково-технічна конференція, м. Тернопіль, 11-12 квітня  

2012 р. – Т. 1. – Тернопіль. – С. 65-66.  

2.Суюсанова О.Л. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на 

економічну безпеку підприємства / О.Л. Суюсанова // Чотирнадцята 

міжнародна наукова конфренція студентів та молодих учених "Управління 

розвитком соціально-економічних систем: Глобалізація, підприємництво, 

стале економічне зростання", м. Донецьк, 10-11 травня 2013 р.- Донецьк, 

ДонНУ, 2013. - С. 276 - 278. 

Науково-

дослідна 

робота 

Співавтор НДР «Розвиток концепції логістичного менеджменту як основа 

побудови оптимальної бізнес-структури» (2015-2016 рр., номер державної 

реєстрації 0115 U004934). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Поторочіна К. А. Повышение конкурентоспсобности логистических 

компаний на рынке г. Мориуполь / К.А. Поторочіна, О.Л. Суюсанова // Тези 

доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 3. 

– С. 295-298. 

2. Городніча М.В. Взамодействие государственных органов с предприятиям 

транспортной отрасли / М.В. Городніча, О.Л. Суюсанова // Тези доповідей 

учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Т. 3. – С. 298-300. 

 

 

Проректор  з наукової роботи                                                         І.А. Ленцов 
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Таблиця 7.3 2 

 Якісний склад випускової кафедри інноватики та управління зі спеціальності 073 Менеджмент  

 
№ 

з/п 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 
1. Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики  та 

управління 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

професор 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1971р., 

«Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних 

процесів» 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2000р., «Фінанси 

і кредит» 

д.е.н.,  08.00.05 

«Розвиток продуктивних 

сил і регіональна 

економіка», професор 

кафедри «Управління 

інноваційною 

діяльністю», 

«Організаційно-

економічний механізм 

управління інноваційним 

розвитком регіону». 

 

 

PhD Спеціальність 

073 Менеджмент 

Інвестиційний 

менеджмент (36 год.) 

Управління 

проектами(36 год.) 

Теорія і практика бізнес-

планування(30 год.) 

Інноваційний 

менеджмент (36 год.) 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(магістр) 

Методологія, методи і 

засоби в УП(58 год.) 

 «Управління 

іноваційною діяльністю» 

Розробка та аналіз 

інноваційних проектів(36 

год.) 

Управління 

інноваційними 

проектами(32 год.) 

Інвестування 

інноваційної 

діяльності(32 год.) 

Наведено в додатку В 2 

 Підвищення 

кваліфікації на кафедрі 

управління проектами 

Київського 

національного 

університету 

будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 

Академік Міжнародної 

кадрової академії від 

20.02.2012 року. 

Академік академії 

економічних наук 

України від 20 вересня 

2012 року. 
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2 Сафарова  

Регіна 

Валеріївна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

інноватики та 

управління 

 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет,  

2008 р., 

«Менеджмент 

організацій», 

спеціаліст з 

менеджменту 

організацій 

 

 

 

 

 

 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 Економіка 

та управління 

підприємствами. Тема: 

«Підвищення 

ефективності управління 

персоналом на 

промислових 

підприємствах» 

PhD Спеціальність 

073Менеджмент  

Управління 

стратегічними змінами 

(36 год.) 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(магістр) 

Закупівлі, контракти та 

логістика В УП(36 год.) 

Корпоративне 

управління (36 год.) 

Менеджмент організацій 

(36 год.) 

Публічне 

адміністрування(36 год.) 

 «Управління 

інноваційною 

діяльністю» 

Економіка інноваційного 

підприємства(40 год.) 

Управління проектами 

розвитком організації(16 

год.) 

Управління проектами 

розвитку регіонів та 

міст(16 год.) 

Захист та економічна 

безпека(32 год.) 

Менеджмент 

промислових 

підприємств(36 год.) 

Електрона комерція (8 

год.) 

Прогнозування в 

менеджменті(32 год.) 

Антикризовий 

менеджмент(18 год.) 

Наведено в додатку В 2 

Захист кандидатської 

дисертації за 

спеціальністю 08.00.04 –

Економіка та управління 

підприемтсвами(за 

видами економічної 

діяльності), диплом 

кандидата наук ДК № 

025220 від 22.12.2014 р. 

3 Фролова 

Зінаїда  

Василівна  

Доцент 

кафедри 

інноватики та 

управління 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1974, 

Металознавство, 

к.т.н., 05.16.01 - 

Термічна обробка 

металів, доцент за 

кафедрою 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(магістр) 

Управління якістю(16 

Наведено в додаткуВ 2 

Підвищення кваліфікації 

на кафедрі управління 

проектами Київського 

національного 
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ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

обладнання та 

технологія 

термічної 

обробки металів 

Металознавство та 

термічна обробка, 

«Вплив гарячої 

деформації на кінетику 

перетворення аустеніту у 

сталях різноманітного 

реагування». 

год.) 

Стратегічний 

менеджмент в УП(16 

год.) 

Трансфер технологій(32 

год.) 

Прогнозування розвитку 

обьектів техніки (20 год.) 

Набуття прав ІВ(1 год.6) 

Управління 

інноваціями(36 год.) 

Стратегічне 

управління(36 год.) 

університету 

будівництва і 

архітектури (КНУБА), 

м.Київ, наказ №723/1 від 

12.09.2012 р. 
 

4 Солідор  

Наталя 

Аркадіївна 

 

Доцент 

кафедри 

інноватики та 

управління 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет,  

2004 р., 

«Прикладне 

матеріалознавство

», магістр з 

прикладного 

матеріалознавства 

к.т.н., 05.16.01  

Металознавство та 

термічна обробка металів 

«Підвищення абразивної 

та ударно-абразивної 

зносостійкості економно 

легованих марганцем 

сталей за рахунок 

вдосконалення 

режимів термічної 

обробки». 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

(магістр) 

Методологія наукових 

досліджень (16 год.) 

Основи управлінського 

консультування 

(16 год.) 

Теоретичні осеови 

інформація-знання (30 

год.) 

Системний аналіз та 

прийняття інноваційних 

рішень(24 год.) 

Основи наукових 

досліджень (36 год.)  

 

Наведено в додатку В 2 

Підвищення кваліфікації: 
стажування (тренінги) в 

Краківському політехнічному 

університеті ім. Тадеуша 
Костюшко (Польща) в рамках 

реалізації міжнародного проекту 

«Модернізація навчальних 
планів дворівневої програми 

підготовки (бакалаври/магістри) 

з інженерного матеріалознавства 
на основі компетентного підходу 

та найкращого досвіду з 

впровадження положень 
Болонського процесу 

(MMATENG)» за дисциплінами: 

«Project Management», 
«Transferable Skills, «Thin Films 

in Energy Saving Technologies», 

«Materials From Renewable 
Sources», «Nano Materials», etc., 

Workshops: Eco Audit Tool and 

CES EduPack 2015, 
Cracow, Poland, 19 July-02 August 

2015, 

Certificate of attendance  
№ 39/2015/MMATENG 
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5 Дерев’янко 

Тамара  

Антонівна 

Доцент 

кафедри 

інноватики та 

управління 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

Донецький 

державний 

університет, 

1978 р., 

математика, 

викладач, 

математик 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 Економіка та 

управління 

підприємствами. Доцент за 

кафедрою менеджменту та 

маркетингу. Тема: 

«Підвищення ефективності 

діяльності промислового 
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073  Менеджмент  
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Додаток В 2 

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 інноватики та управління 

зі спеціальності 073 Менеджмент 

1.Логутова  

Тамара 

Григорівна, 

завідувач 

кафедри 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Логутова Т.Г. Активизация инновационного развития  национальной 

экономики Украины. 

 Проблеми и перспективы сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Черноморского экономического 

сотрудничества и ГУАМ: Сборник научн. трудов. – Албена-Донецк: 

ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. – С. 184 – 185 

2.Логутова Т.Г. Сафарова Р.В. Антикризисное управление персоналом 

промышленного предприятия Актуальні проблеми економіки : науковий 

економічний журнал /Національна академія управління  України.- м. Київ: 

2012.-Вип.№5(131). С. 198-203 

3.Логутова Т.Г. Волошин В.С. Місце і роль науки і вищої освіти в 

інноваційному розвитку регіону Прометей : регіональний збірник 

наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут 

МОНМС України ; Інститут економіки промисловості НАН України.- 

Донецьк: Юго-Восток, 2012.- Вип.2(38).С.- 199-202 

4.Логутова Т.Г. Захаренко Н.С. Оценка влияния кризисных явлений на 

показатели деятельности металлургических предприятий Экономические 

инновации: сборник научных трудов. Одесса.-2012.С. -264-269  

5.Логутова Т.Г. Коммерциализация интеллектуальных инвестиций в 

деятельности промышленных предприятий Теоритичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальної власності: 3б. наук. праць. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2013. – Т1. – С. 15-19 

6.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В. Проблема ресурсного забезпечення у 

світовій економіці Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2012. –  Вип. 1 - Т.1. – С. 205 – 211 

7.Логутова Т.Г. Полторацька О.В. «Розвиток металургійної галузі України 

у післякризовий  Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2013. –  Вип.1- Т.1  – С.148-152 

8.Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Инновационные энергосберегающие 

технологии на предприятиях промышленного сектора и коммунального 

хозяйства Украины Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial 

Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine,2013 

9.Логутова Т.Г. Полторацкая А.В. «Инновационные подходы к 

формированию ресурсозберигающего механизма функционирования 

крупного промышленного объединения» Научная дискуссия : вопросы 

экономики управления.№9(18):сборник статей по материалам XVIII 

международной заочной научно-практической конференции.- М., Изд. 

«Международный центр науки и образования»,2013 С.-85-91 

10.. Логутова Т.Г. Демьянченко А.Г.  Формування критеріїв 

оцінкиінфраструктурних проектів розвитку морських портів «Бізнес-

Інформ»: журнал. – Харків. – 2014. – С.143-147 

Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Problems of resource intensity of Ukrainian 

metal products Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – №6 (156). – С. 

100-110. 

11.Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Formation of innovative economic 

mechanism of resource-economy for an iron and steel holding. European 

Applied Sciences. – Stuttgart: “ORT Publishing”, 2014. – №4. – P. 116-118. 

12.Логутова Т.Г., Каргин Б.Б. Інтелектуальні технології: проблеми 

розвитку та щляхи впровадження в Україні Вісник Приазовського 

державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, 

ПДТУ. – 2014. – Вип. 28. – С. 254 – 258. 

13.Логутова Т.Г. Капранова Л.Г.Капранов М.А Investment climate in cases 

of force  majeure Вісник Приазовського державного технічного 
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університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ. – 2014. – Вип. 28. –

 С. 259 – 266. 

14.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у 

металургійній галузі України . Науковий журнал: Інноваційна економіка –

м. Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24 

15.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Оптимізація складського господарства 

на металургійному холдингу, як складова стратегії ресурсозбереження 

Науковий журнал: - Вісник Донецького національного університету,м. 

Вінниця - №1-2015 –С.218-221 

16.Логутова Т.Г. Дьякова М.С., Марченко Н.В. The problems of intellectual 

innovation in the engineering 

Industry. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2015. –  Вип.1- 

Т.1  – С.8-14 

17.Логутова Т.Г. Полторацький О.М.Cучасний стан транспортної 

інфраструктури україни Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  

2015. –  Вип.1- Т.2  – С.8-14 

18.Логутова Т.Г. Полтарацька О.В Інноваційний економічний ресурс у 

металургійній галузі України Науковий журнал: Інноваційна економіка –

м. Тернопіль. - 1’2015 (56)  С.18-24  

 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1.Логутова Т.Г. Політика підтримки інновацій у Донецькій області 

Международная научно - техническая конференція «Университетская 

наука – 2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2012 – Т.3. - С. 64 – 66 

2.Логутова Т.Г. Дресвянніков Д.О. Перспективы развития инновационного 

менеджмента в коммерческих банках Украины MANAGEMENTUL 

FUNCIONǍRII ǏNTREPRINDERILOR ǏN CONDITIILE ECONOMIEI 

CONCURENTIALE: Conferinta Şiinţificǎ Internationalǎ – Editura ASEM. – 

Chişinǎu. -  С. 88 – 96. 

3.Логутова Т.Г. Місце і роль науки і вищої освіти в інноваційному 

розвитку регіону Международная научно - техническая конференция 

«Университетская наука – 2013»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013 2013 – Т.3. – С.43-44 

4..Логутова Т.Г. Миски-Оглу А.Г. 

«Implementation of the basic functions of management with erp-systems » 

Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference DNY VEDY – 2013. 

Dil 5 Ekonomicke vedy 

5.Логутова Т.Г. Полторацкая А.В. «Инновационные подходы к 

формированию ресурсозберигающего механизма функционирования 

крупного промышленного объединения» Научная дискуссия : вопросы 

экономики управления.№9(18):сборник статей по материалам XVIII 

международной заочной научно-практической конференции.- М., Изд. 

«Международный центр науки и образования»,2013 С.-85-91 

6.Логутова Т.Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах 

світу Международная научно – техническая конференция 

«Университетская наука – 2014»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014  – Т.4. – С.92-93 

7.Логутова Т.Г. Полторацька О.В. Управление инновационной 

деятельностью активов в холдинговых структурах  

металлургического сектора XLI Международная научно-практическая 

конференция  

«Современная экономика и финансы:  

исследования и разработки» г. Санкт-Петербург,2015- С.61-64 

.8 Логутова Т.Г. Полтарацкая А.В. Инновационные энергосберегающие 

технологии на предприятиях промышленного сектора и коммунального 

хозяйства Украины Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial 

Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine 

 

Науково-

дослідна 

робота 

Керівник держбюджетних тем: Керівник держбюджетних тем: 

«Інноваційний розвиток регіонів в процесі післякризового 

відновлення»(номер державної реєстрації 0111U009197, 2012р.); 

«Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, 
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механізми, фактори впливу» (номер державної реєстрації 

0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм подолання економічної 

кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., номер державної 

реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного перетворення 

економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер державної 

реєстрації 0115U004939). 

Робота з 

аспірантами та 

докторантами 

Підготовлено 10 кандидатів наук; 1 доктор наук науковий керівник 3 

аспірантів; член  спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет». 

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Е.А. Гурьев Инновационные риски металлургических предприятий 

украины Е.А. Гурьев, Логутова Т.Г. // Тези доповідей учасників 

ХІІрегіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – С.265-266. 

2.И.А.  Дудник Устойчивость по предсказуемости — ключ к управлению 

проектами И.А.  Дудник, Логутова Т.Г. // Тези доповідей учасників ХІІ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – С.264-265. 

3. Е.Д. Юшкова.Исследование основных показателей деятельности 

предприятий обьединения «металлургпром / Е.Д. Юшкова, Т.Г. Логутова 

// Тези доповідей учасників ХІІІ регіональної студентської науково-

технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 

2014. – С.260-261. 

4Терещенков Е.А. Технопарки как инновационная региональная 

инфраструктура. / Е.А. Терещенков, Т.Г. Логутова // Тези доповідей 

учасників ХІІІ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С.260-261. 

5Жогло Е.А. Особенности проектного менеджмента в исследовательской 

среде/ Е.А. Жогло, Т.Г. Логутова // Тези доповідей учасників ХІІІ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С.261-262. 

6Табия Е.В. Банкротство как средство оздоровления экономикиТабія, Н.А. 

Логутова Т.Г.// Тези доповідей учасників Х регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – С. 

 

2. Солідор 

Наталя 

Аркадіївна, 

доцент  

 

Основні публікації 

за напрямом 

1. Малинов Л.С., Солидор Н.А., Сирота В.И., Ткачев В.Н. Износостойкие 

стали с 5-10 % Mn для быстроизнашивающихся деталей // Сталь. – 2007. – 

№ 1. – С. 78-80.  

2. Малинов Л.С., Солидор Н.А. Использование экономнолегированных 

марганцовистых сталей с метастабильным аустенитом для повышения 

долговечности быстроизнашивающихся деталей // Металл и литье 

Украины. – 2007. - № 8. С. 45-46. 

3. Малинов Л.С., Солидор Н.А. Влияние обезуглероживания на 

структурно-фазовые превращения и износостойкость новых аустенитных 

экономно легированных марганцевых сталей // Инновационные 

технологии и процессы производства в машиностроении: 

Международный сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону: ГОУ 

РГАСХМ, 2008. – С. 59-63. 

4. Солідор Н.А. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов 

сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 

науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – Вип. 2 (23). – С.87-97. 

5. Патюпкин А.В., Грешта В.Л., Солидор Н.А., Рудычев А.С. Механизмы 

дополнительного упрочнения и повышения коррозионной стой кости 

стали 06Х23Н18М5, микролегированной иттрием // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2012. – № 1 (24). – С.111-116. 

6. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. 

Підвищення абразивної й ударно-абразивної зносостійкості сталі 110Г13Л 

за рахунок отримання метастабільного аустеніту // Восточно-Европейский 

журнал передовых технологий. – 2012.  № 6/5 (60). – С. 21-24. 
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7. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Застосування гартування з 

перерваним охолодженням для підвищення механічних властивостей 

сталі 35ХМФЛ // Инновационные технологии в машиностроении: 

Международная научно-практическая конференция, Запорожье, май 2012 

г. – Запорожье: ЗТПП, 2012. – С. 377-379. 

8. Малинов Л.С., Солидор Н.А., Харлашкин В.А. 

Аниченков В.В. Повышение износостойкости сталей за счет получения 

метастабильной структуры, самотрансформирующейся при нагружении // 

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012.  № 4/5 

(58). – С. 17-20. 

9. Солідор Н.А. Вплив кількості та ступеня стабільності залишкового 

аустеніту на зносостійкість і механічні властивості сталей з 18 % Cr // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – Вип. 26. – С.75-

79. 

10. Солідор Н.А. Влив режимів термічної обробки сталі 110Г13Л на її 

зносостійкість в різних умовах абразивної дії // Проблеми тертя та 

зношування. – 2013.  № 1 (60). – С. 91-96. 

11. Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Влияние изотермической закалки на  

 зварних металорукавів зі сталей AISI 304 та AISI 316 // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. – 2015.  № 4/5 (76). – С. 33-

39. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1. Малинов Л.С., Солидор Н.А. Получение износостойких материалов с 

модулированной (макрогетерогенной) структурой методами 

дифференцированной ХТО // Прочность неоднородных структур: IV 

Евразийская научно-практическая конференция, Москва «МИСиС», 8-10 

апреля 2008 г. – Москва, 2008. – с. 224. 

2. Малинов Л.С., Солидор Н.А. Использование новых аустенитных 

экономнолегированных сталей для повышения долговечности 

быстроизнашивающихся деталей ОАО «ММК им. Ильича» // 

Современные металлические материалы и технологии: VIII  

Международная научно-техническая конференция, Санкт-Петербург, 24-

26 июня 2009 г. – СПб, 2009. 

–  С. 518-519. 

3. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Вплив режимів термічної 

обробки на мікроструктуру, зносостійкість та механічні властивості 

високо хромистих сталей // Інноваційні ресурсозбережні матеріали та 

зміцнювальні технології: Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Маріуполь, 6-8 червня 2012 р. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – С. 91-95. 

4. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Впровадження деталей 

підвищеної довговічності на аглофабриці ПАТ «ММК імені Ілліча» // 

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]: 

матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 

квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 348-355. 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2013.pdf. 

износостойкость и механические свойства сталей 70ХЛ и 75ХФТЛ // Нові 

матеріали і технології в машинобудуванні: V Міжнародна науково-

технічна конференція,  

м. Київ, 28-29 травня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 103-104. 

5. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Підвищення зносостійкості 

сталей з 18 % Cr за рахунок термічної обробки // Повышение надежности 

и долговечности оборудования нефтегазовой и химической 

промышленности: I Международная научно-техническая конференция –

выставка, г. Бердянск, 3-5 сентября 2013 г. – Бердянск: ЧАО «АМЗ», 2013. 

– С. 126-130. 

6. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Вплив термічної обробки 

на структуру та зносостійкість сталі Гадфільда // Нові матеріали і 

технології в машинобудуванні: VI Міжнародна науково-технічна 

конференція, м. Київ, 20-21 травня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 

81-82. 

7. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Вплив термічної обробки 

на структуру, зносостійкість та механічні властивості корозійностійких 

сталей 60Х18 і 95Х18 // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра 

[Електрон. ресурс]: матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2013.pdf&hash=bf18568e027a7d08d04e7cecfb83c062
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конференції, Київ,  

15 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 646-652. 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2014.pdf 

8. Малінов Л.С., Солідор Н.А. Нові зносостійкі економнолеговані 

марганцем сталі для деталей металургійного устаткування // Спеціальна 

металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]: матеріали XIII 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21 квітня 2015 р. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 595-603. 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2015.pdf. 

9. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Підвищення механічних 

властивостей сталей 35ХМЛ і 35ХМФЛ за рахунок термообробки з 

нагріванням в МКІТ // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : 

[Електрон. ресурс]: матеріали VII Міжнародна науково-технічної 

конференції, м. Київ, 21-22 травня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 

98. 

http://infocast.kpi.ua/file/docs/2015/conferenziya_2015.pdf. 

10. Малінов Л.С., Солідор Н.А., Мілентьєв В.О. Вплив термічної обробки 

на гнучкість дроту зі сталі AISI 201 // Нові матеріали і технології в 

машинобудуванні : [Електрон. ресурс]: матеріали VII Міжнародна 

науково-технічної конференції,  

м. Київ, 21-22 травня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 99. 

http://infocast.kpi.ua/file/docs/2015/conferenziya_2015.pdf. 

11. Солідор Н.А., Іванов В.П., Моргай Ф.В., Носовський Б.І. Дослідження 

корозійної стійкості 

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Климашов А.В. Пути повышения эффективности работы аглофабрики 

ПАО «ММК им. Ильича» в контексте инновационного развития 

аглодоменного производства Украины  / А.В. Климашов, Н.А. Солидор // 

Тези доповідей учасників ХІІІ регіональної студентської науково-

технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 

2014. – С.265-266. 

2.Дан Е.Л. Инновационный подход к повышению эффективности 

утилизации отходов пенополистирола / Е.Л. Дан, Н.А. Солидор // Тези 

доповідей учасників ХІІІ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 

С.265-266. 

3.Зибін Д.М. Перспективи інноваційного проекту будівництва вугільного 

терміналу ДП «ММТП»  / Д.М. Зибін, Н.А. Солідор // Тези доповідей 

учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.266-267. 

4.Сафонова К. Инновационный проект по энергосбережению на примере 

ЦХП ПАО «ММК им. Ильича» / К. Сафонова, Н.А. Солидор // Тези 

доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної 

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

С.173-174. 

5.Синельников А. Інноваційний проект будівництва ВЕС у м. Маріуполь / 

А. Синельников, Н.А. Солідор // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 174-175. 

6.Табія О.В. Інноваційно-інвестиційний проект реконструкції та розвитку 

Маріупольського морського торговельного порту /О.В. Табія, Н.А. 

Солідор // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської науково-

технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 

2016. – С. 176-177. 

 

 

 

 

 

 

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Фролова З.В. Развитие  трансфера технологий в области технико- и 

финансовоемких производств Украины / З.В.Фролова // Актуальні 

проблеми економіки. – 2011. – Вип.2(116). – С. 26-31. 

2.Фролова З.В.Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент 

управления инновационным развитием предприятия /З.В.Фролова // 

Вісник Приазовського державного технічного університету.Серія 

«Економічні науки»:  Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2012.- Вип. 24. – 

С.89-96. 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2014.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2015.pdf&hash=c259559bc9be1554803c24ee45f97e55
http://infocast.kpi.ua/file/docs/2015/conferenziya_2015.pdf
http://infocast.kpi.ua/file/docs/2015/conferenziya_2015.pdf
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3.Фролова 

Зінаїда 

Василівна, 

доцент 
 

3.Анализ развития инновационно-технологической деятельности в 

Украине /З.В.Фролова //Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Мариуполь: ДВНЗ«ПДТУ», 

2012. – Вип.1, Т.3. – С.120-123. . / Index Copernicus. 

4.Фролова З.В. Анализ инновационного потенциала как инструмент 

формирования стратегии развития предприятия /З.В.Фролова //  

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 

Зб. наук. пр. – Мариуполь: ДВНЗ«ПДТУ»,2013. –Вип.1, Т.3. – С. 225-228. . 

/ Index Copernicus. 

5. Фролова З.В.Перспективы развития франчайзинга в Украине 

/З.В.Фролова //  Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія «Економічні науки»:  Зб. наук. пр. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2013.- Вип. 25. – С.95-100. 

6. Фролова З.В.Анализ перспектив инновационного  развития  Украины 

/З.В.Фролова //  Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Мариуполь:ДВНЗ«ПДТУ», 2014, 

– Вип.1(10),  Т.1. – С.132-136. . / Index Copernicus. 

7. Фролова З.В.Трансфер технологий из НИИ и вузов в Украине 

/З.В.Фролова //  Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія «Економічні науки»:  Зб. наук. пр. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2014.- Вип. 27. – С.111-116. 

8.Фролова З.В. Стратегия управления инновационной деятельностью 

предприятия в условиях кризисна /З.В.Фролова //  Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія «Економічні науки»:  Зб. наук. 

пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2015.  

9.Фролова З. В. Стратегия управления инновационной деятельностью 

предприятия в условиях кризиса / З. В. Фролова // Вісник Приазовського 

державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – 

Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 119-125. – (Серія : Економічні науки). 

 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1Фролова З.В. Анализ инновационного развития в Украине / З.В.Фролова. 

// Университетская наука – 2013: Международная научно – техническая 

конференция, г. Мариуполь, 14 - 16 апреля 2013 г., – Мариуполь: ПГТУ, 

2013. – Т. ІІІ. – С. 460.  

2.Фролова З.В. Инструментарий формирования стратегии развития 

промышленного предприятия / З.В.Фролова // Университетская наука – 

2013: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 

14 - 17 мая 2014 г., – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – Т. 4. – С. 94.  

3.Фролова З.В. Роль патентно-конъюнктурных исследований в 

формировании стратегии развития промышленного предприятия / 

З.В.Фролова // Университетская наука – 2015: Международная научно – 

техническая конференция, г. Мариуполь, 2015 г., – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – Т. 4. – С.  

 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Інноваційний розвиток регіонів в процесі 

післякризового відновлення»(номер державної реєстрації 

0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком 

регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (номер 

державної реєстрації 0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм 

подолання економічної кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного 

перетворення економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004939). 

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Коваленко С.. Проблемы  развития трансфера технологий в Украине. / 

С.Коваленко // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – С. 

2.Любченко А. «Прогнозирование как инструмент управления 

инновационной деятельностью. / А.Любченко  // Тези доповідей учасників 

Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.  

3.Коробко Е. Развитие инновационных процессов в образовательной 

сфере Е Коробко // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 
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«ПДТУ», 2016. – С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дерев’янко 

Тамара 

Антонівна, 

доцент 

  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1.Деревянко Т.А. Концепция формирования инновационной экономики 

Украины на основе кластерного подхода / Т.А. Деревянко // Теоретичні та 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник 

наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1 Т.1. – С. 232 

– 235. 

2.Дерев’янко Т.А. Ринок праці як індикатор якості навчального процесу у 

вищому навчальному закладі / Т.А. Дерев’янко // Вісник Приазовського 

державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  

2013. – Вип. 23. - С. 226 – 230. 

3.Деревянко Т.А. Оценка  имиджа  предприятия на рынках труда / Т.А. 

Деревянко // Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. 

наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  2014. – Вип. 27. - С. 76 – 80. 

4.Деревянко Т.А. Управление импульсными возмущениями внешней 

среды проекта / Т.А. Дерев’янко // Вісник Приазовського державного 

технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ,  2013. – Вип. 28. - 

С. 122 – 126. 

5.Деревянко Т.А. Вопросы формирования креативных команд проектов / 

Т.А. Дерев’янко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества 

между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского 

экономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч. тр. - Ростов-на-Дону-

Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 125-127. 

6Деревянко Т.А. Вопросы измерения инновационного потенциала 

предприятий  / Т.А. Дерев’янко, Губская Н.В. // Scientific letters of 

academic society of Michal Balubansky, Slovakia, 2015. – С. 130-134. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1.Деревянко Т.А. Обоснование кластеризации экономики Украины / Т.А. 

Деревянко // Университетская наука-2013: Международная научно-

техническая конференция,г. Мариуполь, 14-17 мая 2013. - Мариуполь: 

ПГТУ, 2013. – Т. II.-С. 47 – 48. 

2Деревянко Т.А. Проблемы отчетности предприятий в инновационной 

экономике / Университетская наука-2013: Международная научно-

техническая конференция,г. Мариуполь, 14-17 мая 2016. - Мариуполь: 

ПГТУ, 2016. – Т. II.-С. 47 – 48.  

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Інноваційний розвиток регіонів в процесі 

післякризового відновлення»(номер державної реєстрації 

0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком 

регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (номер 

державної реєстрації 0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм 

подолання економічної кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного 

перетворення економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004939). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1.Грабарь А. Экономика украины в условиях АТО / А. Грабарь, И. 

Губская // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – С.265-266  

2.Коханова А.Оценка персонала как механизм мотивационного 

воздействия на результат труда / А. Кохрнова // Тези доповідей учасників 

ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-

перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.265-266 

3.Христофидис А. Оценка и аттестация рабочих мест / А. христофидис // 

Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної 

конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 

С.265-266 

4.Панченко Б. Возможности управления коллективным интеллектом / Б. 

Панченко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – С.265-266 

5.Беляева В. Сравнительная характеристика менеджмента 20 и 21 веков / 

В. Беляева // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської 

науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – С.173-174 

6.Охмуш М. Инновационные подходы к формированию систем 
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управления персоналом / М. Охиуш // Тези доповідей учасників Х 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.173-174 

7.Щербак Н. / Н. Щербак // Тези доповідей учасників Х регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 

Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.173-174 

 

5.Сафарова 

Регіна 

Валеріївна, 

доцент  

Основні 

публікації за 

напрямом 

1. Сафарова Р. В. Инновационные подходы к совершенствованию 

управления персоналом на промышленных предприятиях / Р. В. Сафарова 

// Strategii şi politici de management în economia contemporană: conferenţa 

ştiinţifică internaţională, 30-31 martie 2012. – Chisinău:Acad. de Studii Econ. a 

Moldovei.- Chіsinău: ASEM, 2012. - С. 175 - 178. – (0,4 д. а.)  

2. Сафарова Р. В. Реструктуризация персонала промышленных 

предприятий / Р. В. Сафарова // Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013. –  Вип. 1, Т. 1. – С. 111 - 114. – (0,45 д. а.) Іndex 

Copernicus  

3. Сафарова Р. В. Мотивація персоналу як інструмент сучасної кадрової 

політики промислових підприємств / Ф.Л. Перепадя, Р. В. Сафарова // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

«Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: Приазов. 

держ. техн. ун-т, 2010. - Вип. 20. - С. 159-162. - (0,44/0,22 д. а.)  

4. Сафарова Р. В. Антикризисное управление персоналом промышленного 

предприятия / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Актуальні проблеми 

економіки: науковий економічний журнал. – 2012. - № 5 (131). - C. 198-

203. - (0,4/0,2 д. а) 

5. Сафарова Р. В. Человеческий капитал предприятия и образование / 

Р. В. Сафарова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т. 1. – С. 158-162. - (0,5 д. а.) 

6. Сафарова Р. В. Роль стратегического партнерства «ВУЗ – предприятие» 

/ Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Экономика и управление: научно - 

практический журнал. – 2013. - №1. -  С. 59 -62. – (0,5/0,25 д. а.).  

7. Сафарова Р.В. Вплив застосування аутстаффінгу як сучасного напрямку 

оптимізації персоналу промислового підприємства / Р. В. Сафарова // 

Вісник Донецького національного університету: науковий журнал. – 2015. 

- № 1. - C. 305 - 307. 

Участь у 

конференціях і 

семінарах 

1. Сафарова Р. В. Управление персоналом предприятия в условиях 

кризиса / Р. В. Сафарова // Университетская наука - 2012: Международная 

научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 24-27 апреля 2012 г. - 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2012. - Т. ІІІ. - С. 80-81. - (0,13 д. а.) 

2. Сафарова Р. В. Управление персоналом промышленных предприятий в 

период реструктуризации / Р. В. Сафарова // Менеджмент та маркетинг: 

сучасні глобальні виклики: І Міжнародна науково-теоретична 

конференція молодих вчених і студентів, м. Донецьк, 16-17 травня 2013 р. 

- Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний ун-т», 2013. - С. 

248-249. – (0,12 д. а.) 

3. Сафарова Р. В. Основные тенденции кадровой политики на 

промышленных предприятиях / Р. В. Сафарова // Інновації і трансфер 

технологій: від ідеї до прибутку: ІІІ Міжнародна науково - практична 

конференція, м. Дніпропетровськ, 4 - 6 квітня 2012 р. - Дніпропетровськ: 

Національний гірничий університет, 2012. - С. 103-105. – (0,2 д. а.) 

4. Сафарова Р. В. Роль человеческого капитала в инновационной 

деятельности промышленного предприятия / Р. В. Сафарова // Стратегічні 

вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам 

глобалізації: Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та 

студентів, м. Сімферополь, 22-23 березня 2012 р. – Сімферополь: КЕІ 

ДВНЗ  «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2012. - С. 235-237. - (0,12 д. а.) 

5. Сафарова Р. В. Аспекти мотивації персоналу у кадровій політиці 

промислових підприємств / Р. В. Сафарова // Проблеми і перспективи 

працевлаштування випускників Вищих навчальних закладів: сьома 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 15 листопада 

2012 р. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - С. 283-285. - (0,12 д. а.) 

6. Сафарова Р. В. Эффективное взаимодействие «ВУЗ - предприятие» / Р. 
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В. Сафарова // Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку 

регіонів України: науково-практична конференція, м. Одеса, 11-12 жовтня 

2012 р. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. - С. 45-46. - (0,12 д. а.) 

7. Сафарова Р. В. «Эффективность фриланса как современного метода 

организации труда в посткризисный период» / Р. В. Сафарова // 

Университетская наука - 2016: Международная научно-техническая 

конференция, г. Мариуполь, 22 апреля 2016 г. - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2016. - Т. ІІІ. - С. 80-81.  

 

Науково-

дослідна 

робота 

Співвиконавець НДР «Інноваційна політика як засіб затвердження 

інноваційної моделі розвитку України»(номер державної 

реєстрації 0110U006572, 2011р.); «Інноваційний розвиток регіонів 

в процесі післякризового відновлення»(номер державної реєстрації 

0111U009197, 2012р.); «Управління інноваційним розвитком 

регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (номер 

державної реєстрації 0112U005771, 2013р.); «Інноваційний механізм 

подолання економічної кризи у регіональній економіці» (2014-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0114И004899); «Проблеми інноваційного 

перетворення економіки у нестабільних умовах» (2015-2016 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004939).  

 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Голтвенко Т. Анализ прогрессивных методов мотивации персонала на 

примере зарубежных стран / Т.   Голтвенко // Тези доповідей учасників ІХ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.265-266 

2. Епремян М. А. Эффективность влияния краудстаффинга на примере 

зарубежных стран / М. А. Епремян // Тези доповідей учасників ІХ 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С.266-267 

3. Левченко А.Г. «Современные подходы к подготовке и переподготовке 

персонала на предприятиях» / А.Г. Левченко // Тези доповідей учасників Х 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 174-175 

4. Кивер И. В. «Эффективность деятельности логистических фирм в 

современной экономике» / И. В. Кивер// Тези доповідей учасників Х 

регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші 

кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 176-177 

 

 

 

Проректор з наукової роботи            І.А. Ленцов 
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 Таблиця 7.4.2 

Інформація про завідувача випускової кафедри транспортного менеджменту і логістики зі спеціальності 073 Менеджмент 

 

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) 

Колосок 

Валерія 

Михайлівна 

Приазовський 

державний технічний 

університет (1995 р., 

Економіка та 

управління в 

металургії, інженер-

економіст) 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); «Методологія 

розвитку стратегічного 

управління великими 

промисловими 

підприємствами»; доцент 

кафедри економіки підприємств 

19 років  

07.1992-08.1995 рр. бухгалтер Маріупольського 

металургійного комбінату ім. Ілліча Міністерства 

промислової політики України; 

09.1995-01.1996 рр. асистент кафедри 

економіки, менеджменту та маркетингу Приазовського 

державного технічного університету. 

02.1996-12.1998 рр., аспірантка, Приазовський 

державний технічний університет; 

01.1999-12.2004 рр. старший викладач кафедри 

економіки та економічної інженерії; 12.2004-04.2005 рр. 

старший викладач кафедри економіки підприємств; 

05.2005-11.2010 рр. доцент кафедри економіки 

підприємств Приазовського державного технічного 

університету; 

11.2010-10.2013 рр. докторант кафедри 

економіки підприємств Приазовського державного 

технічного університету; 

10.2013-06.2014 рр. професор кафедри 

економіки підприємств Приазовського державного 

технічного університету; 

06.2014р.- по теперішній час завідувач кафедри 

транспортного менеджменту і логістики Приазовського 

державного технічного університету. 

працює у ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» з 

01.09.1995 р. 

 

Проректор з наукової роботи                 І.А. Ленцов 
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Таблиця 7.4.2 

 Інформація про завідувача випускової кафедри інноватики та управління зі спеціальності 073 Менеджмент 
 

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) 

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Ждановський 

металургійний інститут 

(1971 р., Фізико-хімічне 

обслідування 

металургійних процесів, 

спеціаліст), 

Приазовський державний 

технічний університет, 

(2000р., Фінанси і кредит, 

магістр). 

д.е.н.,  08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна 

економіка», професор кафедри 

«Управління інноваційною 

діяльністю», «Організаційно-

економічний механізм управління 

інноваційним розвитком регіону». 

Академік Міжнародної кадрової 

академії від 20.02.2012 року. 

Академік академії економічних наук 

України від 20 вересня 2012 року. 

29 років 

З 1985 р. працювала на посадах асистента, 

доцента. У 1990  було присвоєне вчене 

звання доцента. У 2008 р. захистила 

дисертацію на присудження ступеня доктора 

економічних наук , у 2010 р. було присвоєно 

вчене звання професора. С 2009 р. і по 

теперішній час працює завідуючим кафедри 

«Інноватики та управління». 

З 1985р. працює у 

Державному вищому 

навчальному закладі 

«Приазовський 

державний технічний 

університет 

 

 

Проректор з наукової роботи                 І.А. Ленцов
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8. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 



 

 

210 

 

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 073 Менеджмент. 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 073 Менеджмент 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 

кафедр транспортного менеджменту і логістики; інноватики та управління, 

що відповідальні за підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 

Менеджмент. 

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. 

 

 



 

 

Таблиця 8.1 

 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 - - - + + + 
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Таблиця 8.2 

 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 - - - - 

 

Проректор з наукової роботи                                                  І.А. Ленцов 
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Таблиця 8.3 

 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. 

5 Спеціалізована лекційна 

аудиторія кафедри 

«Економічна теорія та 

інтелектуальна власність»  

ауд. 5.310 (90 м
2
) 

Сучасна економічна теорія ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

6 Спеціалізована лекційна 

аудиторія Економічного 

факультету  

ауд. 9.104 (71,7м
2
) 

Сучасні технології освітнього 

процесу 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

7 Комп’ютерний клас інституту 

економіки і менеджменту  

ауд. 9.106 (72,4 м
2
) 

Сучасні інформаційні технології в 

практиці наукових досліджень; 

Організаційно-економічне 

моделювання виробничих процесів 

підприємства 

Р4, 20 шт. 

8 Комп’ютерний клас кафедри 

інноватики та управління 

ауд. 9.302 (48,3 м
2
) 

Управління проектами Р4, 10 шт. 

9 
Спеціалізована аудиторія 

кафедри кафедри інноватики та 

управління                          а. 

9.303 (34,2м2) 

Інноваційний менеджмент; 

Інвестиційний менеджмент 

ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

10 
Спеціалізована аудиторія 

кафедри кафедри інноватики та  

управління а. 9.306 (36,8м2) 

Управління ризиками проекту ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

11 Спеціалізована аудиторія 

кафедри транспортного 

менеджменту і логістики № а. 

9.465 – (36,8м
2
) 

Моделювання бізнес-процесів в 

логістиці; 

 Комлексне обгрунтування 

логістичних рішень 

ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

12 Спеціалізована аудиторія 

кафедри транспортного 

менеджменту і логістики № а. 

9.444 – (18м
2
) 

Формування корпоративної культури 

управління 

2, Celeron 

366 MHz 

 

 

13 Спеціалізована аудиторія 

кафедри транспортного 

менеджменту і логістики № а. 

9.463 – (36,8м
2
) 

Логістичний менеджмент та 

проблематика ланцюгів постачань 

Logistics and Supply Chain 

Management 

5, Celeron 

366 MHz 

 

 

14 Спеціалізована лекційна 

аудиторія Економічного 

факультету  

ауд. 5.229 (120 м
2
) 

Методи наукових досліджень 

 

ТЗН, ноутбук, 

мультимедійний 

проектор 

Проректор з наукової роботи                                                   І.А. Ленцов 
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Таблиця 8.4 

 Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

за спеціальністю 073 Менеджмент  

 

 
№ 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; 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

виробничих 

процесів 

підприємства; 

Управління 

проектами 

 

Р4, 14 шт. Math CAD 

MS Word 

MS Excel 

Auto CAD 

Internet explorer 

так 

2 Комп’ютерний клас 

кафедри інноватики та 

управління  

ауд. 9.302 (48,3 м
2
) 

Р4, 10 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 м
2
) 

Р4, 20 шт. Math CAD 

MS Word 

MS Excel 

Auto CAD 

Internet explorer 

так 
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Таблиця 8.5 

 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 

 

Проректор з наукової роботи                                                   І.А. Ленцов 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 

 

          Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу 

займають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 

комісій факультетів. Методичне забезпечення начального процесу складається 

з організаційно-методичної документації та навчальної і науково-методичної 

літератури. 

       До складу організаційно-методичної документації входять: методичні 

вказівки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до  практичних, 

семінарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт, курсових проектів  і робіт, дипломних 

проектів; комплекти індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань 

до контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів. 

       Навчальна  науково-технічна література включає: підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, словники, 

монографії, наукові збірники, періодичні видання. 

        На засіданнях методичної ради систематично розглядуються питання 

організації і забезпечення навчального процесу, наприклад: 

- про методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, які тільки 

відкриті; 

- про неперервність комп’ютерної освіти за схемою «середня школа - 

університет»; 

- про застосування комп’ютерної техніки з усіх дисциплін; 

- аналіз впровадження мультимедійних систем у навчальний процес і 

можливості розширення її використання; 

- про удосконалення науково-дослідницької роботи студентів на 

кафедрах і факультетах; 

- про організацію проведення практик, методичне забезпечення 

практик; 

- про хід впровадження роботи з обдарованими студентами; 

- про хід впровадження і аналіз кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу  за рішенням Міністерства освіти і 

науки України; 

- про розгляд питань екології у викладанні спеціальних дисциплін; 

- про методику і організацію захисту дипломних проектів та 

магістерських кваліфікаційних робіт на іноземній мові; 

- про удосконалення змісту розділів магістерських робіт; 

- про впровадження державної мови в навчальний процес; 

- про корегування навчальних панів для забезпечення безперервної 

багаторівневої підготовки спеціалістів: молодший спеціаліст – 

бакалавр – магістр після приєднання коледжів до ДВНЗ «ПДТУ»; 

- про застосування технічних засобів навчання, комп’ютерних 

програм, що контролюють, навчають та тестують; 
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- 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 073 Менеджмент наведено у 

таблиці 9.1, методичне забезпечення курсового проектування - у таблиці 9.2, 

забезпечення базами практики – у таблиці 9.3. 
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Таблиця 9.1 

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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о
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о
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п
л
ек

сн
о
ї 

 

к
о
н

тр
о
л
ьн

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Філософія науково-дослідної 

діяльності 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Академічна англійська мова 
немає 

потреби 
+ 

немає 

потреби 
+ + + 

Сучасні технології освітнього 

процесу 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Педагогічна практика + + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Сучасна економічна теорія 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Сучасні інформаційні 

технології в практиці наукових 

досліджень 

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Інноваційний менеджмент  
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Організаційні і нормативні 

засади підготовки і захисту 

дисертації 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Інвестиційний менеджмент 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Розвиток систем менеджменту 

в умовах глобализаційної 

економіки 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Логістичний менеджмент та 

проблематика ланцюгів 

постачань Logistics and Supply 

Chain Management 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Менеджмент бізнес - процесів 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Організаційно-економічне 

моделювання виробничих 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 
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процесів підприємства 

Формування корпоративної 

культури управління 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Теорія та практика бізнес 

планування 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Управління стратегічними 

змінами 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Управління проектами 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Управління ризиками проекту 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

 

 

 

Проректор з наукової роботи      І.А.Ленцов 
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Таблиця 9.2 

 

 Методичне забезпечення курсового проектування  

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

  методичних розробок методичних розробок 

не має потреби 

 

 

 

 

 
Проректор  з наукової роботи     І.А.Ленцов 
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Таблиця 9.3 

 

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 + 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

+ 
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освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

 

  Науково-технічна бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» є невід’ємною частиною інформаційного простору. 

Зберігаючи традиції найкраща науково-технічна бібліотека регіону 

впроваджує новітні інформаційні технології.  Загальний фонд науково-

технічної бібліотеки становить 15510 примірників, в тому числі навчальної 

літератури – 215443 примірників, наукової літератури – 268358 примірників. 

Кількість фахових періодичних видань складає 91912 одиниці. 

 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; 

- розвито навичок інформаційної культури.  

 На теперішній час бібліотека має 6 відділів: комплектування та наукової 

обробки документів, довідково-бібліографічної роботи, наукової літератури, 

книгосховище. 

 До послуг користувачів три абонента та чотири читальних зала на 300 

посадових 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
. На одне місце припадає 5,4 студенті денного відділення. 

В університеті організовані електроні читальні зали самостійної роботи 

викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання доступу 

до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, довідково-

бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а також для 

проведення занять з використанням сучасних технологій. 

  Електронні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складі понад 70 автоматизованих робочих 

місць. 

Автоматизовані робочі місця  з безкоштовним Internet для користувачів мають 

усі читальні зали т кімнати каталогів. У читальному залі технічних та 

природничих наук працює система безпровідного підключення до мережі 

Internet Wi-Fi. 

 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  (електронний каталог, фонд 

повнотекстових електронних документів, видання на ком пакт дисках).  

Доступ до електронного каталогу здійснюється через локальну мережу 

університету та    Web – ресурс науково-технічної бібліотеки університету 

проводить культурно-провідницькі заходи. Протягом року бібліотекою 
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проводяться понад 10 масових заходів, серед яких – бібліографічні огляди 

(тематичні, інформаційні), бесіди, літературні вечори, конференції, 

презентації книг, тематичні та інформаційні виставки і перегляди літератури. 

 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. Інформація про 

бібліотеку наведена у таблиці 10.1. 

  На 01.01.2016 електронний фонд бібліотеки включає більше 32000 

найменувань електронних версій наукової та навчально-методичної 

літератури з повнотекстових баз даних: «Електронний каталог» 

(http://lib.pstu.edu), «Навчально-методичні матеріали ДВНЗ «ПДТУ» 

(http://umm.psty.edu/), «Електронний репозиторій» (eIRPSTU – 

http://eir.pstu.edu), який надає відкритий доступ до наукових публікацій 

викладачів ДВНЗ «ПДТУ» та налічує більш 4568 електронних документів. 

  З 2012 року відкрито доступ до бази даних «POLPRED».сom». У 2011-

2015 роках біблотека надає своїм користувачам доступ до академічних 

електронних баз даних EBSCO Publishing, у 2016 – доступ до Web of Science 

від Thompson Reuters. Також організовано електронний доступ до наукової 

періодики України та найбільших інформаційних порталів в галузі науки, 

технології, медицині та освіти, таких як eLIBRARY.RU, Directory of Open 

Access Journal (DOAJ), EEVL’s Ejournal Search Engsner (Едінбург), E-

Journals.org, Electronische Zeitschriftenbibliothek, Hindawi, InTech, J-STRAGE. 

Завдяки цьому студентам і викладачам університету доступні матеріали 

найбільш масштабних у світі видавництв періодики. 

 Довідково-бібліографічний апарат дозволяє вести багатоаспектний 

пошук інформації у фонді науково-технічної бібліотеки. В умовах 

автоматизації він представлений електронним каталогом (доступний в 

Інтернет за адресою: (http://lib.pstu.edu), який поєднав в собі всі фунцкцїї 

традиційних каталогів: облікову, інформаційну пошукову. 

 Потужним інструментом віртуального обслуговування є сайт бібліотеки  

(http://lib.pstu.edu), який дає можливість дистанційно працювати з потрібними 

ресурсами та користуватись віртуальними послугами. 

Для бібліографічного обслуговування віддаленого 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 

трьох корпоративних проектів – міжнародних МАРС (Міжрегіональна 

аналітична розпис статей) та ІРБІС – корпорація та Маріупольська 

корпорація міських бібліотек.  

http://lib.pstu.edu/
http://umm.psty.edu/
http://eir.pstu.edu/
http://lib.pstu.edu/
http://lib.pstu.edu/
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 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 

іншою навчальною літературою щодо підготовки здобувачів вищої освіти за 

третім (науковим) освітнім рівнем за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

наведено у таблиці 10.2, перелік фахових періодичних видань – у таблиці 

10.3. 

Науково-технічна бібліотека університету впроваджує нові бібліотечно-

інформаційні технології, зберігаючи традиції, прагне трансформуватися в 

інтегрований інформаційний, науково-освітній, дослідницький, 

культурологічний, видавницький центр з завданням широкого спектру 

інформаційних послуг та функціями досвідченного   навігатора з 

інформаційних потоків. 
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Таблиця 10.1 

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 

Пр

имі

тка

* 

1 2 3 4 5 6 

1 Науково – технічна 

бібліотека 

2045,0 513301 4 читальних залів, 

площа 652,3 кв.м., 

300 посадочних місць 

 

2 Електронна 

бібліотека 

 

- 14049 -  

3 Сайт навчально-

методичних 

матеріалів викладачів 

ПДТУ 

- 8597 -  

4 Інституційний 

репозитарій 

- 3825 -  

5 Електронна 

бібліотека 

підручників 

- 3113 -  

6 Електронний каталог - 353109 -  

7 БД Комплектування - 7657 -  

8 БД Читачі - 7730 -  

9 Зведена БД 

періодичних видань 

- 1185 -  

10 БД мультимедійних 

презентацій 

- 22 -  

11 Електронні журнали 

(назви) 

- 14 -  

12 ЕБСКО (БД) - 5 -  

 

 

Проректор з наукової роботи     І.А.Ленцов 
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 Таблиця 10.2.  

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 

примірни

ків** 

1 2 3 4 5 

Філософія 

науково-

дослідної 

діяльності 

Алексеев П.В., Панин 

А.В. 

Философия М.: Проспект, 2001, російська 60 

Бучило Н.Ф., Чумаков 

А.Н. 

Философия СПб.: Питер. 2004, російська 50 

Надольний І.Ф. Філософія К.: Вікар. 1999, українська 150 

Горлач М.І., Кремень 

В.Г. 

Філософія Харків: Консум. 2000, українська 120 

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 

С.П. Щерба, В.К. 

Щедрін, О.А. Заглада 

Філософія : навч. посібник для вузів  К. : МАУП, 2004. - 215 с., укр. 1 

В.Л. Петрушенко Філософія : навч. посібник для вузів III - IV 

рівнів акредитації  

2-ге вид., випр. і доп. - К. : 

Каравела ; Львів : Новий світ, 

2002. – 539 с., укр. 

1 

Ю.М. Білодід Філософія : український світоглядний акцент : 

навч. посібник для вузів  

К. : Кондор, 2006. - 355 с., укр. 2 

Ю.В. Осічнюк [та ін.] Філософія : навч. посібник для вузів  Національна акад.управління. - К. 

: Атіка, 2003. - 461 с., укр. 

4 
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В.Г. Кремень, В.В. 

Ільїн 

Філософія : логос, Софія, Розум : підручник для 

вузів  

К. : Книга, 2007. - 430 с., укр. 20 

О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко 

Основи філософії : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів  

Мін. освіти і науки України, 

Національна юридична акад. 

України ім. Я.Мудрого. - Х. : 

Право, 2003. - 351 с., укр. 

2 

В.С. Пазенок Філософія : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів  

К. : Академвидав, 2008. - 279 с., 

укр. 

8 

Л.О. Алексєєва [та 

ін.]; ред. Л.М. Нікітін 

Основи філософії : підручник : Інтегрований 

кредитно-модульний курс (для студентів 

нефілософських спеціальностей)  

Мін. освіти і науки України, 

Донецький національний ун-т 

економіки і торгівлі ім. М.І. 

Туган-Барановського. - Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2009. - 322 с., укр. 

1 

Л.В. Губерський [та 

ін.]; ред. І.Ф. 

Надольний 

Філософія : навчальний посібник  7-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 

2008. - 534 с., укр. 

50 

Г. В. Коротіч Філософія глобальних проблем сучасності : 

навчальний посібник для студентів всіх форм 

навчання  

Мін. освіти і науки України, 

ДВНЗ "Приазовський державний 

технічний університет", Каф. 

філософських наук. - Маріуполь : 

ПДТУ, 2011. - 101 с., укр. 

17 

Академічна 

англійська мова 

Рыжков В.Д. Пособие по изучению английского языка Калининград. 2001, російська 150 

Стельмах Н. Ekonomics in English Донецк. 1993, англійська 20 

В.І. Карабан Переклад англійської наукової і технічної 

літератури: граматичні труднощі, лексичні, 

термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми 

Вінниця: Нова книга, 2002. - 562 

с., українська 

31 

Л. М. Лазаренко,  

Є. В. Богатирьова 

Практичний курс англійської мови: навч. 

посібник з практики усного та письмового 

мовлення для студ. 4 курсу спец. "Переклад" / 

ПДТУ. 

Маріуполь: [б. и.], 2004 -.Ч.1: 

Економіка. Вища освіта. Кар`єра. 

- 2004. - 308 с., українська 

68 
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Г.Е. Мірам [та ін.]; 

ред. Н. Брешко 

Основи перекладу = Basic Translation: курс 

лекцій з теорії та практики перекладу для 

факультетів міжнародних відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., 

українська 

25 

І. Ю. Межуєва Тематичні вечори англійською мовою: 

навчально-методичний посібник з 

внеаудиторної роботи зі студентами 

Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 70 с., 

українська 

29 

Г.Е. Мірам [та ін.]; 

ред. Н. Брешко. 

Основи перекладу = Basic Translation: курс 

лекцій з теорії та практики перекладу для 

факультетів міжнародних відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., 

українська 

25 

З.Ф. Кириченко, В.Я. 

Полулях; Ред. В.К. 

Шпак 

Англійська мова: навч. посіб. для вищ. навч. 

закл 

К.: Вища школа, 1995. - 237 с., 

українська 

81 

Л.В. Мисик, А.Л. 

Арцишевська, Л.Р. 

Кузнєцова, Л.Л. 

Поплавська; ред. Л.В. 

Мисик 

Англійська мова: Комунікативний аспект = 

English: Communicative Aspect: підручник для 

студентів І-ІІ курсів юридичних та інших 

гуманітариних спеціальностей  

Львів: Світ, 2007. - 430 с., 

українська 

33 

І. Ю. Межуєва Конспект лекцій з дисципліни "Історія основної 

іноземної мови" 

Маріуполь: ПДТУ, 2011. - 95 с., 

українська 

15 

Сучасна 

економічнаї 

теорія 

 

С.В. Карпенко, О.А. 

Карпенко 

Міжнародна економіка: навч. посібник для 

дистанційного навчання 

К.: Ун-т "Україна", 2007. – 250 с., 

українська 

1 

В.В. Козик,  

Л.А. Панкова, Н.Б. 

Даниленко 

Міжнародні економічні відносини: навч. 

посібник для вузів 

 

 

К.: Знання, 2008. - 406 с., 

українська 

25 

А.С. Філіпенко [та 

інші.] 

Світова економіка: підручник для економчниїх 

спеціальностей вищих навчальних закладів 

 

К.: Либідь, 2007. - 582 с., 

українська 

48 

В.В. Білоцерківець, 

С.П. Горобець, О.В. 

Давидов. ред. В.М. 

Тарасевич 

 

Економічна теорія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів 

К.: Центр навчальної літератури, 

2006. - 779 с., українська 

5 
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І.В. Буян [та інші.]; 

ред. С.І. Юрій 

Економічна теорія: політична економія: 

підручник 

К.: Кондор, 2009. - 600 с., 

українська 

50 

І.О. Бочан, І.Р. 

Михасюк. 

Глобальна економіка: підручник для вузів К.: Знання, 2007. - 403 с., 

українська 

9 

В.М. Геєць , Є.Г. 

Панченко, Е.М. 

Лібанова та ін. 

Перехідна економіка: підручник для вузів К.: Вища школа, 2003. - 591 с., 

українська 

30 

 

Ю.Г. Козак [та інші.]; 

ред.: Ю.Г. Козак, К.І. 

Ржепішевський, В.В. 

Ковалевський 

Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: навчальний посібник 

К.: Центр навчальної літератури, 

2004. - 675 с., українська 

5 

ред.: Ю. Г. Козак, С. 

С. Шаповал. 

Основи економічної теорії: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних 

закладів 

К.: Центр учбової літератури, 

2012. - 262 с., українська 

3 

В.М. Тарасевич [та 

інші.]; ред. В.М. 

Тарасевич 

Міжнародна економіка: підручник для вузів К.: Центр навчальної літератури, 

2006. - 223 с., українська 

8 

Ред. Ю.В. Ніколенко Основи економічної теорії: підручник : у 2-х кн. 

 

К.: Либідь, 1998 78 

М. Портер  Международная конкуренция.  М.: Междунар. Отношения, 1993, 

російська 

17 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

практиці 

наукових 

досліджень 

Савицкий Н.И. Экономическая информатика М.: Экономист. 2004, російська 15 

Конюховский Н.В. Экономическая информатика СПб.:Питер. 2000, російська 20 

Мамченко С.Д. Экономическая информатика: практикум К.: Знання. 2006, російська 10 

Браткевич В.В. Інформатика: комп’ютерна техніка. 

Компьютерні технології 

К.: Академія. 2001, українська 20 

Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. К.: ЦУЛ. 2006, українська 10 

Рогоза М.С. Інформатика і комп’ютерна техніка. К.: Академія. 2006, українська 10 

Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. К.: Академія. 2002, українська 10 

Журин, Алексей 

Анатольевич.  

Windows XP и Office 2003: справочник 

пользователя ПК : самоучитель  

М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007, 

російська 
3 
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А.В. Каплан, В.Е. 

Каплан, М.В. 

Мащенко, Е.В. 

Овечкина.   

Математика, статистика, экономика на 

компьютере: монография  

М. : ДМК Пресс, 2006, російська 

1 

Винстон,  

Уэйн Л. 

Microsoft Excel анализ данных и построение 

бизнес-моделей: [практические примеры и 

готовые решения]  

М. : Русская редакция, 2005, 

російська 11 

Сучасні 

технології 

освітнього 

процесу 

 

Крамаренко, В. И.  Методика преподавания экономических 

дисциплин. Учеб. пособие  

Симферополь: «Таври-да». 1999., 

російська 

15 

Пидкасистый, П. И.  Психолого-дидактический справочник препо-

давателей высшей школы  

М.: Педагогическое общество 

России, 1999, російська 

20 

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. 

2 

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. 

5 

Майерс Давид. Социальная психология. СПб.: Питер, 1998., російська 25 

Морозов А. В. Психология влияния. СПб.: Питер, 2000., російська 10 

Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. К., 1990, російська 15 

Станкин М. И. Психология общения: Курс лекций. М.: Моск. психолого-социальный 

институт; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2000., російська 

10 

В.С. Орлянський Конфліктологія : навч. посібник для вузів  Запорізький національний 

технічний ун-т. - К. : Центр 

навчальної літератури, 2007. - 159 

с., укр. 

2 

О.В. Джелалі Психологія вирішення конфліктів : навч. 

посібник для вузів   

К. ; Харьків : [б. и.], 2006. - 318 с., 

укр. 

8 
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І.І. Русинка Конфліктологія Психотехнології запобігання і 

управління конфліктами : навч. посібник для 

вузів  

К. : Професіонал, 2007. - 334 с., 

укр. 

6 

О.Я. Гойхман, Т.М. 

Надеина 

Речевая коммуникация: учебник для вузов  2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2006. - 272 с., рус. 

1 

В.Н. Куницына, Н.В. 

Казаринова, В.М. 

Погольша 

Межличностное общение: учебник для вузов  СПб. ; М. ; Харьков; Минск : 

ПИТЕР, 2002. - 544 с., рус. 

2 

Бондарчук Е.С. Основы психологии  и   

педагогики 

К.: МАУП, 

2001, російська 

10 

Алексеенко В.А. 

 

Организация и ведение учебного процесса в 

ВУЗе. 

Издательство ИКАР, 2005, 

російська 

5 

Степко М.Ф., 

Болюбаш Я.Я., 

Шинкарук В.Д., 

Грубінко В.В., Бабин 

І.І. 

Болонський процес у фактах і документах Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ 

ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с., 

українська 

15 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

закладах освіти: Навч. посібник для слухачів 

закладів підвищення кваліфікації системи 

вищої освіти. 

К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 

64с., українська 

25 

За редакцією Кременя 

В.Г., Ніколаєнка С.М. 

Вища освіта в Україні. Навчальний посібник К.: “Знання”. 2005. – 327 с., 

українська 

15 

 

 

Теорія та 

практика бізнес 

планування 

Й.М.Петрович, 

І.О.Будіщева, 

І.Г.Устінова  

Економіка виробничого підприємництва: 

навчальний посібник для вузів  

К.: Знання, 2001. – 405 с., 

українська 

3 

А.Л. Хотомлянский, 

Т.Н. Черната 

Экономика предприятия: учеб. пособие для 

вузов 

Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2007. - 

548 с., російська 

49 

О.О. Гетьман, В.М. 

Шаповал  

 

Економіка підприємства: навчальний посібник    К.: Центр навчальної літератури, 

2006, українська 

5 
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Біла О. Г. 

Фінансове планування і прогнозування: навч. 

посіб. Львів : Компакт-ЛВ, 2005. –310 с. 

2 

Грабовецький Б. Є. 

Економічне прогнозування і планування : навч. 

посіб. 

К. : Центр навчальної літ-ри, 

2003. – 188 с. 29 

Плоткин Л. Д., 

Янушкевич О. К. 

Организация и планирование производства на 

машино-строительном предприятии 

Львов: Изд-во Свет, 1996. – 541с.  37 

Терехов Л. Л. и др. Экономико-математические методы и модели в 

планировании и управлении: Для повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов нар. хоз-ва 

К.: Вища школа, 1984. – 235с.  4 

Деордица Ю. С., 

Нефедов Ю. М. 

Исследование операций в планировании и 

управлении 

К.: Вища школа, 1991. – 245с. 17 

И.И. Неминущий, 

В.С. Олефир 

Планирование в черной металлургии М.: Метал-лургия, 1985. - 176 с. 3 

Т.П.Любанова, 

Л.В.Мясоедова, 

Ю.А.Олейникова 

Стратегическое планирование на предприятии: 

Учеб. пособие для вузов 

М.: ПРИОР, 2001. - 267 с. 4 

Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.- 

метод. Пособ. 

М.: Финансы и статистика, 2001. - 

246 с. 

6 

Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование на 

предприятии: Учеб. пособие для вузов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. 

Ростов-на-Дону: Март, 2000. - 535 

с. 

6 

Управління 

стратегічними 

змінами  

 

И. Ансофф Стратегическое управление М.: Издательский центр 

«Академия»,2004, російська 

5 

Т.П.Любанова, 

Л.В.Мясоедова, 

Ю.А.Олейникова. 

Стратегическое планирование на предприятии: 

Учеб. пособие для вузов 

М.: ПРИОР, 2001. - 267 с., 

російська 

2 

В.Ф. Оберемчук Стратегія підприємства: короткий курс лекцій К.: МАУП, 2000. - 127 с., 

українська 

32 

О.С. Виханский Стратегическое управление М.: Экономика, 1989, російська 

 

10 



 

 

236 

 

Т.П.Любанова, 

Л.В.Мясоедова, 

Ю.А.Олейникова 

Стратегическое планирование на предприятии: 

Учеб. пособие для вузов 

М.: ПРИОР, 2001. - 267 с., 

російська 

2 

Н.Ю. Круглова, М.И. 

Круглов 

Стратегический менеджмент: Учебник для 

вузов 

М.: РДЛ, 2003. - 462 с., російська 2 

Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента  СПб.: Наука, 1996, російська 25 

В.В. Ременников  Разработка управленческих решений М.: ЮНИТИ, 2001, російська 9 

Э.А. Смирнов  Управленческие решения. М.: ИНФРА – М, 2001. – 264 с., 

російська 

1 

Р.А. Фатхутдинов Управленческие решения: Учебник для вузов.  

4-е изд., перераб. и доп.   

М.: ИНФРА – М, 2001. – 282 с., 

російська 

1 

А.А. Томсон,  

А.Дж.Стриклентд 

Стратегический менеджмент М.: Дело, 1992, російська 17 

Е.А. Татарников Стратегическое управление предприятием: 

жить одним днем или планировать свое 

будущее.  

М.: Альфа-Пресс, 2006, російська 1 

П.Л.Гордієнко 

 

Стратегічний аналіз: навч. посібник для вузів/ 

П.Л. ордієнко; Міжнародний науково-

технічний ун-т-  

К.: Алерта, 2006, українська 4 

З.Є.Шершньова, С.В. 

Оборська  

Стратегічне управління: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. - 384 с., 

українська 

30 

З.Є. Шершньова, С.В. 

Оборська, Ю.М. 

Ратушний. 

Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник 

для самостійного вивч. Дисципліни 

К.: КНЕУ, 2001. – 232 с., 

українська 

30 

Логістичний 

менеджмент та 

проблематика 

ланцюгів 

постачань 

Logistics and 

Supply Chain 

Ю.В. Пономарьова   Логістика: навчальний посібник  К. : Центр навчальної літератури, 

2005, українська 

6 

А.Г. Кальченко  Логістика: підручник для вузів  К. : КНЕУ, 2006, українська 14 

М.А. Окландер Логістика: навч. посібник для вузів  К. : Зовнішня торгівля, 2005, 

українська 

7 

Балабанова Л. В. Логістика: підручник Магнолія 2006, 2013. – 368 с. 1 

Кальченко А. Г. Логістика: підручник КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. –283 с. 1 
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Management 

Мізюк Б. М. 

Сучасна логістика : моделювання 

інформаційних потоків у торговельних 

мережах: монографія Львів : Вид-во ЛКА, 2011. –208 с. 4 

Хазанова Л. Є. 

Логистика: Методы и модели управления 

материальными потоками: учебник М. : БЕК, 2003. – 112 с. 1 

Тарнавська Н. Інноваційне управління 
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9 
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для вузів 
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с. 
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М.Д. Виноградський 
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Управління персоналом: навч. Посібник для 
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К.: Центр навчальної літератури, 
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12 
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К.: Професіонал, 2006, українська. 14 
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вузов  
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Є.П. Качан, 

Д.Г. Шушпанов 

 

Управління трудовими ресурсами: навч. 

посібник для вузів 

К.: Юридична книга, 2005. - 

359 с., українська 

35 

В.С. Савельєва, В.С. 

Єськов   

Управління персоналом: навчальний посібник 

для вузів  

 

К.: ВД «Професіонал», 2005, 

українська 

8 

Організаційно-

економічне 

моделювання 

управлінської 

діяльності 

підприємства 

Іващук Т.О. 

Економіко-математичне моделювання: навч. 

посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 702 с. 

1 

Степанов О.В. 

Математичне моделювання та оптимізація : 

навч. посіб. 

К. : Вид-во "Політехніка",2004. – 

112 с. 1 

Копич І.М. 

Математичні моделі в менеджменті та 

маркетингу: навч. посіб. 

Львів : Новий світ-2000, 2011. – 

376 с. 51 
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Економіко-математичне моделюванння 
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невизначеності: автореф. дис. канд.екон.наук. К., 2005. – 21 с. 1 
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Клебанова Т.С., 

Черняк О.І. 

Моделі і методи соціально-економічного 

прогнозування: підручник 

Харків. : ВД "ІНЖЕК", 2005. –396 

с. 7 

Ганін В.І. 

Методологія соціально-економічного 

дослідження: навч. посіб К. : ЦУЛ, 2008. – 224 с. 2 

Управління 

проектами 

Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник К. : ЦУЛ, 2010. - 432 с. 3 
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М. : ИНФРА-М:Вузовский 

учебник, 2011. - 208 с. 2 

Бушуев С. Д. 
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Менеджмент 
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І.А. Юргутіс, І.І. 

Кравчук 

Основи менеджменту: навч. посібник для вузів К.: Освіта, 1998. – 254 с., 
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39 
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Мариуполь: [б. и.], 1999. - 28 с., 
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Т.О. Скрипко, О.О. 

Ланда 
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М.: 1996., російська 13 
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Організаційні і 

нормативні 

засади 

підготовки і 

захисту 

дисертації 

Пономаренко Л. А. 
Як підготувати і захистити дисертацію на 

здобуття наукового ступеня. Методичні поради 

К.: Редакція «Бюлетеня Вищої 

атестаційної комісії України», 

Видавництво «Толока», 2001. - 80 

с. — Бібліогр. с. 80 

1 

 
Закон України «Про вищу освіту» 

 

[Електр. Рес.]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/1556-18. 
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 Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 

«Про затвердження Порядку підготовки 
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закладах (наукових установах)» 
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доступу: 
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/641-2016-п. 

 

- 

 Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук // Наказ МОНУ № 1112 від 17 

жовтня 2012 року 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1851-

12 
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 Порядок присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань // Наказ МОНУ № 13 

від 14 січня 2016 року 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// 
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Інвестиційний 

менеджмент 

Бланк И.А.  Инвестиционный менеджмент: Учебный курс К.:Эльга-Н,Ника-Центр,2001. – 

346с. (рос) 

3 
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3 

Иванов Г.И.  Инвестиционный менеджмент: Учебное 
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Учеб. пособие для вузов 

 

М.: ЮНИТИ, 2001.- 254 с., 

російська  

3 

Демб Ада, Найбауер 

Ф. Фрідріх. 
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Проректор з наукової роботи              І. А. Ленцов 
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       Таблиця 10.3 

Перелік фахових періодичних видань 

 
№ 

з/п 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1 2 3 

Українські видання 

1 Актуальні проблеми економіки 2003-2016 

2 Банківська справа 1997-2016 

3 Бизнес 2005-2016 

4 Бухгалтерський облік і аудит 2003-2016 

5 Вестник бухгалтера и аудитора Украины 2004-2016 

6 Вісник Національної академії державного управління 2003-2016 

7 Вісник Національного банку України 1999-2016 

8 Економіка, фінанси, право 1998-2016 

9 Економіст 1995-2016 

10 Казна України 2010-2016 

11 Маркетинг в Україні 2001-2016 

12 Менеджменті менеджер 2004-2016 

13 Україна: аспекти праці 2006-2016 

14 Персонал 2000-2016 

15 Проблеми науки 2006-2016 

16 Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності 

2008-2016 

17 Фінанси України 1996-2016 

18 Фінансовий контроль 2008-2016 

19 Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді 2008-2016 

20 Статистика України 2000-2016 

21 Экономика Украины 1992-2016 

Іноземні видання 

22 Вопросы экономики 1984-2016 

23 Инновации: журнал об инновационной деятельности 2005-2016 

24 Экономист: научно-практический журнал 1995-2016 

25 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

1995-2016 

26 Общество и экономика 1993-2016 

 

 

Проректор з наукової роботи      І. А. Ленцов 
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11 Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладом освіти 
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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 ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет»  з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня  

із спеціальності 073 Менеджмент 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

1. КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти 
Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 

відповідальних за підготовку здобувачів вищої 

освіти 

+ + - 

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  

чотири особи, 

що мають 

науковий 

ступінь, з них 

три доктори 

наук  

+1 

 

 

 

 

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

 
  

1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю 

  
 

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю 

+ + 
- 

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

+ + 
- 

Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин): 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію) 

 

80 100 +20 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора 

-   

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання 

50 65 +15 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом 

50 100 +50 

 

2) практичної роботи за фахом 
   

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 п. 5 

Приміток 

додатка 12 до 

ліцензійних 

умов 

- 

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 

(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 

відповідної або спорідненої науково-педагогічної 

спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням 

+ + - 

2) з науковим ступенем та вченим званням    

3) з науковим ступенем або вченим званням    

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу 

 

 

 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

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. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій) 

30 33,33 + 3,33 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:    

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + - 

2) пунктів харчування  + 
- 

3) актового чи концертного залу  + 
- 

4) спортивного залу  + 
- 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків  + 
- 

6) медичного пункту + + 
- 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 

70 100 +30 

Провадження освітньої діяльності 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткованням, необхідними для виконання 

навчальних планів 

+ + 
- 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + + 
- 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 

записки до нього 

+ + 
- 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 

+ + 
- 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + 
- 

5. Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 

+ + 
- 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

6. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + 
- 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

+ + 
- 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді  

не менш як 

шість 

найменувань 
26 +20 

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 

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. 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 - 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                                    І.А.Ленцов 
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12. Копії документів, що засвідчують рівень 

освіти і кваліфікації керівника закладу освіти 

та керівника проектної групи (документів про 

вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Документи відображені в ЄДБО 
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