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1. Копії установчих документів
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" М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  У К Р А Ї Н И

Про оголошення постанови 
Кабінету Міністрів України 
2 ід 25 листопада 1933 року 
N 356 "Про створення При- 
аговського державного тех
нічного університету"

H R K R 3
м Кіііи

Оголошу» постанову Кабінету Міністрів України: 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Я С О Т А  Н О В А 

2 1 д 25 листопада 1993 р. N 956 

Київ

Про створення Прназовського 
сержавного технічного універ

ситету

К абінет М ін істр ів  України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Прийняти пропозицію Міністерства освіти та Донецької облас
ної державної адміністрації, погоджену з Міністерством фінансів : 
Міністерством економіки, про створення Прназовського державного 
технічного університету на базі Маріупольського металургійного 
інституту, цс- ліквідується.



•  * * " * . •  л

аань на підготовку кадрів, що передбачалоься Міністерству освіти.

На виконання вказаної Постанови Кабінету Міністрів України
Н А К А З У Й :

1. Створити Приазовський державний технічний університет на 
баз; Маріупольського металургійного інституту.

2. Затвердити на посад: ректора Прназовського державного 
техн і чи. :го університету Желеленка Ігоря Володимировича, із збере
женням умов укладеного ран і се контракту.

2. Ректору Приазовського державного технічного університету
Же же деяке- !.Ь.):

2.1. До г січня 1994 року перевести всіх докторантів, 
аспірантів, студентів, слухачів Маріупольського металургійного ін
ституту до Приазовського державного технічного університету та 
. формувати стати професорсько-викладацького, наукового, навчально
го де м:усного, адмін:стративно-господарського персоналу.

•' 2. 2. До 1 лютогс 1994 року розробити організаційну структуру
та Статут Приазовського державного технічного університету : 
сідати його на затвердження ді Міністерства освіти України.

3.3. Провести реорганізаці необхідних підрозділів та уп
равлінських структур уні верситету.

Виконуючий оОшГнзки 
Прем'єр-міністра. України Ю. Зішгільський

Міністр
'' ій ін е т у  М ін іс т р ів  У країни І . Д оценко *



2.4. He lv литого 1994 року розробити і подати до 
Міністерства освіти України погоджений з обласного державною 
адм ін істрацій  план заходів щодо подальшого розвитку університе
ту, зміцнення матеріально-технічної бази та створення належних 
.мітлово-побутових уме в викладачам і студентам.

S. 5. Провести необхідну роботу по переформуванню над чаль - 
но-методичної документації та залікових книжок студентів.

3.6. Забезпечити виготовлення печаток, штамп із та бланкової 
документації університету.

4. Управлінню керівного персоналу і атестації науково-педа
гогічних працівників (Погребняк В. П ) внести зміни до укладеного 
з ректором контракту в частині,' шо-стосується зміни статусу вкшр- 
го Has чаль ного закладу.

5. Управлінням вищих навчальних закладів (Степко М. Ф.) та фі
нансово-економічному (.Ііілаток Л.Г. ) енєсти відповідні зміни до ре
єстру вищих навчальних закладів.

6. Начальникам управлінь міністерства надати необхідну допомогу 
університету в процес: його становлення.

?. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
міністра Гокдюла В. IL





ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Наказом Міністерства освіти і науки України
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Міністр

С Т А Т У Т

Д Е РЖ А В Н О Г О  В И Щ О Г О  Н А В Ч А Л Ь Н О Г О  ЗА КЛА Д У 
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Державного вищого навчального 
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Про затвердження Статуту Державного 
зишого навчального закладу «П ріш о». .. . .їй 
державний технічний університет»

Вілпонідно до пункту І частини другої статті 15 Закону України «Про 
виш> освіту», пункту 3 частини першої статті 6 Закону України «Про 
управління об'єктами державної власності», пункту І ! частини яершої статті 

5 Закону України «Про державну рссСтрашіо юридичних 5. ; 
осіб-підприємців та громадських формувань*» та підпункту 5- пунк.у 4 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністпіи України ?:д '6  жовтня 20!4 року V с '

! Затвердити Статут Державного витого навчального закладу 
«Приазовський державний іехпічч.'й університету** (нова телак ияу, 
погоджений коїіферешііпо гру допої і) колективу ЗО серн я 2т; брок;

2. Ректору Державного впшого і'лвмальноїо закладу Гір» азовський 
державний технічний університет» Волошину В С подати Статут на 
державну реєстрацію в порядку , встановленому законодавством

З Контроль за виконанням іь о наказу покласти чз директора 
депарісіменіу вищоїосвіги О. І Ш аром

НАКАЗУЮ:

Міністр .1 М j рннеиич
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Цей Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до 
законодавства України. Статут с документом, що регламентує діяльність 
Держав чого вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» (далі-Д В Н З «ПДТУ»).

і 2. Приазовський державний технічний університет створений на базі 
. h ; . у польського металургійного інституту згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 1993 року 956 «Про створення 
Прк.псвсокого державною технічного університету».

1.3. Офіційне найменування ДВНЗ «ПДТУ»:
Повна назва українською мовою: Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний 
університет»

Скорочена назва українською мовою: ДВНЗ «ПДТУ»

Повна назва англійською мовою: State Higher Education Institution
«Pryazovskyi State Technical 
University»

Скорочена назва англійською мовою: SHEI «PSTU»
1.4. Місцезнаходження ДВНЗ «ПДТУ»: вул. Університетська, 7, 

.«.Маріуполь, Україна, 87555, тел./факс +380 0629 33 34 16, 
факс -‘•380 0629 52 99 24; e-mail: office@pstu.edu. web-сторінка: www.pstu.edu.

2. КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДВНЗ «ПДТУ»

2.1. Стратегічні цілі ДВНЗ «ПДТУ»:
1) підготовка фахівців високої кваліфікації;
2) забезпечення розвитку наукової, науково-технічної й інноваційної 

діяльності та впровадження отриманих результатів у реальному секторі 
економіки;

3) нарощування інтелектуального потенціалу як стратегічного ресурсу і 
підвищення його конкурентоспроможності, створення сприятливих організацій
но-правових, фінансових та інших необхідних умов для правової охорони, 
захисту, комерціалізації і використання конкурентоздатних об'єктів права інте
лектуальної власності (далі ОШВ), отримання конкретної економічної віддачі 
від науково-технічної і винахідницької діяльності в умовах ринкової економіки;

4) комерціалізація результатів наукових досліджень і розробок;
5) зміцнення статусу ДВНЗ «ПДТУ» як духовного, культурного і 

громадського центру.
2.2. Основні завдання ДВНЗ «ПДТУ»:
впровадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними

mailto:office@pstu.edu
http://www.pstu.edu
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2) участь у  забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
та 'ф орм уван ня людського капіталу;

З забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
■ р п о ї  та інноваційної діяльності;

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
Щ шку їхніх здібностей і талантів;

5 поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 
Кь-ут-ного рівня громадян;

6 вивчення попиту на окремі напрями та спеціальності на ринку праці, 
аркяння працевлаштуванню випускників;

2.3. Основними напрямами діяльності ДВНЗ «ПДТУ» є:
1) підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо* 

зрофесійними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому 
короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський), третьому 
хзгньо-науковий, науковий) рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є

гід ставок) для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший 
бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук;

2) атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста, 
молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії 
иядидата наук), доктора наук, присвоєння вчених звань старшого дослідника, 

доцента і професора;
3) атестація наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників;
4) підвищення педагогічної, наукової кваліфікації фахівців і 

таадшпломна освіта;
5) підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу в вищі навчальні заклади;
6) інші напрями діяльності, що не суперечать законодавству України.
2.4. Мовою викладання та оформлення документації у  ДВНЗ «ПДТУ» є 

державка мова.
З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

ДВНЗ «ПДТУ» має право прийняти рішення про викладання окремих 
ясшш лін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при 
сьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною 
мовою.

2.5. Діяльність ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на засаді незалежності від 
політичних партій, громадських і релігійних об’єднань. У ДВНЗ «ПДТУ» не 
допускається створення політичних партій та їх осередків, релігійних 
ггганізаііій та їх органів. Громадські організації діють у  ДВНЗ «ПДТУ» на 
■реалах, визначених Конституцією України та законами України.

2.6. У науковій, науково-технічній, інноваційній сферах:
здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень 

розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 
забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців
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інноваційного типу;
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прое* 

конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифії 

технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічне 
забезпечення, технічного захисту інформації;

проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки; 
про зеленця наукової, науково-технічної, інших видів експертиз, у то* 

числі результатів наукових досліджень, науково-технічних роз 
пропозицій учених і винахідників, інноваційних та інвестиційних проектів 
програм, у встановленому законодавством порядку';

проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і 
дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів; 
проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому чис 

дисертаційних). їх організації та наукового обслуговування;
проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінпв,] 

стажування;
інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності; 
забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних 

мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через 
сегменти локальних і корпоративних мереж;

впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, 
науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та 
устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, 
розроблених за рахунок коштів державного бюджету, з використанням коштів, 
отриманих у результаті здійснення трансферу технологій, для розвитку власних 
наукових досліджень, модернізації матеріально-технічної бази, заохочення 
наукових і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПДТУ»; 

проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків; 
забезпечення діяльності технологічних та наукових парків; 
забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на 

виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань; 
розроблення науково-технічної документації;
проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, 

реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного 
забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);

організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, 
конференцій, симпозіумів, олімпіад, шкіл тощо), у тому числі міжнародних;

розроблення комп’ютерних проірам (систем) для забезпечення і 
організації процесів створення, редаїування, поповнення і керування вмістом 
веб-сайтів;

проведення аудитів (екологічний, у сфері енергозбереження та ін.), 
надання інжинірингових і консалтингових послуг;



організація і проведення конкурсів, у тому числі старт-алів, а також серед 
■озодих учених на отримання гранту ректора для виконання НДДКР;

2.7. V' сфері інтелектуальної власності:
удосконалення правовідносин між усіма суб'єктами ДВНЗ «ПДТУ» 

співробітники, аспіранти, студенти, магістранти, докторанти) у галузі 
порення і реалізації ОГПВ на основі адаптації нормативної бази університет 
»  змін чинного законодавства щодо інтелектуальної власності;

аналіз чинних охоронних документів (патентів, свідоцтв) ДВНЗ «ПД7  ̂
з игтою визначення доцільності підтримки їх у чинності;

створення комп ютерного банку даних ОГПВ для реалізації їх па 
кжерційній основі і проведення постійного моніторингу' їх підготовки до 
диюГ реалізації (результати випробувань, виготовлення моделей, підготовка 
рекламної інформації, участь у виставках тощо);

розробка нормативно-правового забезпечення оцінки прав ДВНЗ «ПДТУ» 
аа ОГПВ, обліку та використання цих прав на ринкових засадах;

організація і здійснення винахідницької та патентно-ліцензійної 
діяльності;

активізація співпраці ДВНЗ «ПДТУ» з суб’єктами господарювання та 
громадськими об'єднаннями шляхом організації семінарів, круглих столів, 
кайстер-класів з питань інтелектуальної власності;

забезпечення формування правової культури з питань інтелектуальної 
гласності серед усіх категорій співробітників ДВНЗ «ПДТУ», розробка та 
впровадження системи дистанційного навчання фахівців з питань 
інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності;

організація поетапного переходу від паперової до електронної технології 
опрацювання сукупності документів (матеріалів заявок, листів, клопотань, 
платіжних документів тощо);

впровадження сучасних інформаційних технологій у процеси реєстрації 
та охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, збирання та розподілу 
«нагороди за їх використання;

щорічне планування фінансування патентно-інформаційного 
забезпечення наукових досліджень з метою формування патентного фонду і 
-доведення плідних патентних пошуків, які створюють сприятливі умови для 
розробки та використання конкурентоспроможних ОШВ;

постійне удосконалення системи стимулювання творчої діяльності 
співробітників ДВНЗ «ПДТУ».

3. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

3. і . Міністерство освіти і науки України (далі -  МОН) реалізує права та 
обов'язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно 
Ігржавного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
уц&ерситет», як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у 
: .порядкуванні та сфері управління якого перебуває Державний вищий 
явчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».
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3.2. Міністерство освіти і науки України:
затверджує форми документів про вишу освіту (наукові ступе 

державного зразка;
формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підгото 

фахівців з вищою освітою в порядку, установленому законодавством;
сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів; 
затверджує перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом 

кйзцйг-. д. з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
установлює порядок атестації педагогічних працівників виг- 

равчольїнгх закладів для присвоєння їм кваліфікаційних категорій і 
педагогічних звань у порядку, установленому законодавством;

утворює атестаційну колегію, яка на принципах прозорості та відкритості 
затверджує рішення вчених рад вищих навчальних закладів (наукових установ) 
про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам учених звань 
старшого дослідника, доцента та професора, організовує її роботу, розглядає 
питання про позбавлення зазначених звань, оформлює та видає відповідні 
атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної колегії;

встановлює порядок присвоєння вищими навчальними закладами та 
науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань;

визначає нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення 
вищих навчальних закладів у порядку, устаноапеному Кабінетом Міністрів 
України;

затверджує статут ДВНЗ «ПДТУ» та за поданням Конференції трудового 
колективу ДВНЗ «ПДТУ» вносить до нього зміни або затверджує нову 
редакцію;

організовує вибори, затверджує та звільняє з посади ректора 
ДВНЗ «ПДТУ»;

укладає в місячний строк контракт з ректором ДВНЗ «ПДТУ», обраним за 
конкурсом у  порядку, установленому Законом України «Про вищу освіту»;

за поданням Конференції трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» 
достроково розриває контракт з ректором ДВНЗ «ПДТУ» з підстав, визначених 
законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

здійснює контроль за втіленням державної політики в галузі вищої освіти, 
дотримання нормативно-правових актів про вищу освіту та Статуту в 
ДВНЗ «ПДТУ»;

здійснює інші повноваження, передбачені Законом і Статутом 
ДВНЗ «ПДТУ».

може делегувати окремі свої повноваження керівникові або іншому 
органу управління ДВНЗ «ПДТУ». МОН здійснює належні йому права щодо 

і ДВНЗ «ПДТУ», а також виконує покладені на нього обов’язки.

4. СТАТУС, СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДВНЗ «ПДТУ»

4.1. ДВНЗ «ПДТУ» с юридичною особою державної форми власності, яка
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5а засадах неприбутковості і здійснює цивільну правоздатність у 
с-бсжз. для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом; 

закріплене на праві господарського відання; веде самостійний 
власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах 

казначейської служби України, рахунки в іноземній валюті; може 
чайкових та особистих немайнових прав і мати обов’язки бути 
і відповідачем у суді. ДВНЗ «ПДТУ» має печатку із зображенням 

кюго Герба України та своєю назвою, штампи, офіційні бланки, може 
т спвельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.
- 1 У своїй діяльності ДВНЗ «ПДТУ» керується Конституцією України, 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- 
діяльнісгь», Указами Президента України та Постановами Верховної 

України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

до ст. 9 Конституції України, цим Статутом, іншими нормативно-
ев сззо и і актами.

-  і .  Структурні підрозділи утворюються, реорганізуються та ліквідуються 
jBBTHWgy вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» за поданням ректора в порядку, 
дзгченом у Законом України «Про виїду освіту» і Статутом, та діють згідно з 
техагскяями про них, що затверджуються наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ».

■і.4. Основними структурними підрозділами Університету є: навчально- 
м рвт  інститути, факультети, кафедри та їх підрозділи; науково-технічна 
5£_отека; приймальна комісія; науково-дослідна частина; інститут підвищення 
огг.фікашї; відділ аспірантури та докторантури; підготовчі відділення; 
нтзматичний вузол зв’язку; відділ безпеки життєдіяльності і цивільного 
шосту, експлуатаційно-технічний відділ; відділ ліцензування, акредитації та 

меншій; відліт системи менеджменту якості; відділ міжнародних 
s te r n s ;  відділ маркетингу та реклами; відділ технічних засобів навчання; 
cesrp комп’ютерних технологій; навчальний відділ; відділ кадрів; 
бухгалтерська служба; планово-фінансовий відділ; загальний відділ; 
пжіичний відділ; військово-облікова частина; адміністративно-господарська

На базі ДВНЗ «ПДТУ» діють: науково-навчальний центр «Новітні 
«вології поверхневої модифікації металів і сплавів»; навчально-науково- 
еьаалійний комплекс «Нові функціональні матеріали і наукоємні технології 
■ створення і зміцнення»; проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки 
ареогсів і апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери та утилізації 
й ю д ів  металургійних заводів; галузева науково-дослідна лабораторія з 
т а ч т е н н я ; випробувальна лабораторія з технічної діагностики; центр мовної 
жготовки, центр кар’єри, культурно-просвітницький центр; спортивио- 
«юєезчий табір «Олімп»; санаторій-профілакторій; гуртожитки; студентська 
Кмьая; редакція науково-технічних видань; студентський клуб; 
аветаціональний клуб студентів; Італо-український центр сумісної діяльності 
«Аалj-a-ПДТУ»; Школа архітектурного та дизайнерського розвитку; творче 
х  єднання гуртків «Театр моди «Магія»; бізнес-інкубатор, інші підрозділи,
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діяльність яких не заборонена законом.
До склад}1 ДВНЗ «ПДТУ» входять відокремлені структурні підрозділи без 

права юридичної особи: Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
(місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69); 
Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ» 
(місцезнаходження: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Яна Гугеля, 10); 
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ» (місцезнаходження: 
■’504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Вузівська, 1); Професійний ліцей 

ДВНЗ «ПДТУ» (місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Металургів, 54).

4.5. Відокремлені структурні підрозділі ДВНЗ «ПДТУ» без права 
юридичної особи мають свої печатки, штампи, рахунки в Державній 
казначейській службі України, ведуть бухгалтерську та статистичну звітність. 
Керівництво коледжем здійснює директор, який обирається, призначається та 
ззільняється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення 
«Про порядок проведення конкурсу на заміщення посади директора коледжу, 
що с структурним підрозділом ДВНЗ «ПДТУ».

4.6. Структурними підрозділами Університету також можуть бута: наукові, 
науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути; навчально- 
науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо); дослідні 
станції; конструкторські бюро; навчально-виробничі комбінати; 
експериментальні підприємства; полігони; наукові парки, технопарки, інші 
підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних 
спеціальностей та/або проводять наукові дослідження; навчально-виробничі та 
творчі майстерні; навчально-дослідні господарства; виробничі структури; 
видавництва.

4.7. Структурні підрозділи Університету утворюються відповідно до 
законодавства та головних завдань діяльності університету, мають право на 
прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції, якщо ці рішення не 
суперечать законодавству та відповідають Статуту Університету.

4.8. Діяльність ДВНЗ «ПДТУ» проводиться на принципах:
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень і відповідальності ДВНЗ «ПДТУ» та 

Міністерства освіти і науки України, органів управління вищого навчального 
закладу та його структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
4.9. Права ДВНЗ «ПДТУ», що визначають його автономію, установлені 

Законом України «Про вищу освіту», не можуть бути обмежені іншими 
законодавчими чи нормативно-правовими актами.

4.10. ДВНЗ «ПДТУ» має рівні права, що становлять зміст автономії та 
самоврядування, у тому числі мас право:

розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 
ліцензованої спеціальності;

самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього
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обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, передбачені 
іою стандартною класифікацією освіти;
іати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

: працівників:
фермувати і затверджувати власний штатний розпис. При зменшенні 

гі осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою (у межах 20 
: з . ьюначеноТ на початок навчання за цією програмою, штатна 

научово-педагогічних працівників не скорочується; 
приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення 

юс ті. здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 
магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, 
під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи 

•педагогічного працівника;
запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких 

іійних досягнень учасників освітнього процесу; 
надавати додаткові освітні й інші послуги, у тому числі платні, відповідно 

иоводавства;
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

аоТ. науково-технічної й інноваційної діяльності;
самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

дисциплін;
присуджувати освітні ступені особам, які відповідно до законодавства 

пройшли процедуру атестації після завершення навчання на 
>му рівні вищої освіти;

приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 
■редагованими спеціалізованими вченими радами;

утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами 
самоврядування;

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні

провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 
і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

пгезашгш на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 
закладами, науковими установами й іншими юридичними

розмішувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- 
підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях; 

участь у роботі міжнародних організацій; 
адссзалжувати аіасну символіку та атрибутику;
уг-гноалювати власні форми морального і матеріального заохочення 

освітнього процесу; 
ізеттітися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 
І есаян, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно- 

актів у  сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над
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проектами;
проводити фінансово-господарську й іншу діяльність відповідно 

законодавства України та Статуту ДВНЗ «ПДТУ»;
розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання пла

послуг;
відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 
бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які 

провадять сьою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково- 
аирсбничої, інноваційної діяльності вищого навчального закладу та/або 
забезпечують виконання його статутних завдань;

утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково- 
виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму;

провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними 
закладами за узгодженими освітніми програмами; формувати на своїй базі 
інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес- 
інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів 
високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою 
виконання і впровадження інноваційних проектів;

випускати та реалізовувати, у тому числі за кордоном, власну наукоємну 
продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних 
досліджень;

захищати гідність колективу Університету та його окремих членів у 
відповідності до законодавства України;

здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству.
4.11. ДВНЗ «ПДТУ» зобов’язаний:
вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 
наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності;

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти;

створювати особам з особливими освітніми потребами необхідні умови 
для здобуття вищої освіти;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання 
зобов’язань.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» є: 
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники; 
здобувані вищої освіти та інші особи, які навчаються; 
фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо- 

професійних програмах; 
інші працівники.
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Права та обов’язки студентів, слухачів, аспірантів і докторантів 
ЛДТУ» визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», 

іншу освіту», цього Статуту. За рішенням Конференції трудового 
ДВНЗ «ГГДТУ» науковим, науково-педагогічним, педагогічним 

їм, студентам, аспірантам і докторантам можуть бути надані 
іі права та визначені додаткові обов’язки.

5.2. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти мають право на: 
вибір форми навчання під час вступу до ДВНЗ «ПДТУ»; 
безпечні Ґ: нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
трудову діяльність у позанавчальний час;
додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 
юм для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 
ільною, науковою та спортивною базами ДВНЗ «ПДТУ»; 
безоплатне забезпечення інформацією для навчання в доступних фор- 
з використанням технологій, що враховують обмеження життедіяль- 

їгсті, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
користування виробничою, культурно-просвітницькою, побутовою, 

пдоровчою базами ДВНЗ «ПДТУ» в порядку, передбаченому Статутом;
забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому 

гючнм законодавством;
участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

ї;нференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 
ї ї і  публікації;

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 
становленому законодавством порядку;

участь в обговоренні та вирішенні питань з удосконалення навчального 
лроцесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 
юзвілля, побуту, оздоровлення;

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 
участь у громадських об’єднаннях;
участь у діяльності органів громадського самоврядування ДВНЗ «ПДТУ», 

інститутів, факультетів, вченої ради, органів студентського самоврядування;
вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

кзітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить 
-? менше ніж 25 відсотків від загальної кількості кредитів ЄКТС, установлених 
їд і даного рівня вищої освіти. При цьому здобувані певного рівня вищої освіти 
сіють право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших 
рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 
ПІДРОЗДІЛУ;

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 
скількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої 
хзіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету';



академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 
отримання соціальне? допомоги у випадках, устан 

законодавством;
зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навч 
денною формою і в аспірантурі за умови добровільної сплати с
внесків;

академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням ок 
прав здобувана вищої освіти, а також на поновлення навчання в пор 
установленому центральним органом виконавчої влади У сфері освіти і наук 

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науко 

дослідній і громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічн 

насильства;
безоплатне проходження практики на підприємствах, в устало" 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання вироби 
функцій згідно з законодавством;

канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календаря 
тижнів на навчальний рік;

отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 
освіти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

оскарження дій органів управління ДВНЗ «ПДТУ» та їх посадових осіб, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників;

спеціальне навчально-реабілітаційне супроводження та вільний доступ до 
інфраструктури ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до медико-соціальних показань за 
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

5.3. Особи, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» за денною формою навчання 
за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій у 
встановленому законодавством порядку, а також можуть отримувати інші 
стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

5.4. Розмір стипендіального фонду ДВНЗ «ПДТУ» повинен забезпечувати 
виплату академічних стипендій не менше ніж двом третім і не більше ніж 75 
відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти 
державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

5.5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 
виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.6. Академічні стипендії виплачуються не менше ніж двом третім 
студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за 
кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. 
Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним

: у ДВНЗ «ПДТУ» за результатами семестрового контролю, здобули найкращі 
результати навчання. До проведення першого семестрового контролю 
академічна стипендія в мінімальному розмірі призначається всім студентам, 
зарахованим на перший курс навчання.
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5.7. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій 
|ЦиП>ності, за рішенням вчено: ради ДВНЗ «ПДТУ» можуть призначатися 
«ерсональні стипендії.

U 5.8. Студенти ДВНЗ «ПДТУ» мають право на отримання студентського 
а, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки.
5.9. Студенти, слухачі, аспіранти та докторант зобов’язані: 
дотримуватися пнмог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку ДВНЗ «ПДТУ »,
виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
ріїі, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
акціями;
виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
5.10. Підставами для відрахування з ДВНЗ «ПДТУ» здобувана вищої 

осіли с:
завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 
власне бажання;
переведення до іншого навчального закладу; 
невиконання навчального плану;
порушення умов договору (контракту), укладеного між ДВНЗ «ПДТУ» та 

зссбою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке 
ючання;

інші випадки, передбачені законодавством України.
5.11. Особа, відрахована з ДВНЗ «ПДТУ» до завершення навчання за 

едлсзідною освітньою програмою, мас право на поновлення на навчання в 
ліцензованого обсягу ДВНЗ «ПДТУ».

5.12. Здобувач вищої освіти має право на перерву в навчанні у зв’язку з 
Петазинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за 

здоров’я, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на 
ждетрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 

ічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 
і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

ю для перерви в навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 
чи договорами між вищими навчальними закладами.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 
шенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 
5.'.3. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну 

иб-тьн.сть, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності 
Езому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території У країни 
*:>а і' межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії, 
~  стипендія не передбачена умовами академічної мобільності відповідно до 

p h r  ■ пін її про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи 
їдраховуються зі складу здобувачів вищої освіти.

5 14 Поновлення на навчання осіб, відрахованих із ДВНЗ «ПДТУ» або 
ві надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої
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освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
S, 15, Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», а також порядок надання їм 
академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим Міністерством 
освіти і науки України.

5.16. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої 
програми та неотримання ДВНЗ «ПДТУ» нового сертифіката про акредитацію 
здобувач і вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного 
місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого 
ьгвчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для 
завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету в порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України.

5.17. Права й обов’язки наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників ДВНЗ «ПДТУ» визначаються відповідно до Конституції України, 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про пращо 
України і цього Статуту.

5.18. Педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» 
мають право:

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 
людства загалом;

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
на захист професійної честі та гідності;
брати участь в управлінні ДВНЗ «ПДТУ», у тому числі обирати та бути 

обраним на Конференцію трудового колективу, вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» чи 
його структурного підрозділу;

обирати методи і засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу;

на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, установлених 
законодавством, нормативними актами ДВНЗ «ПДТУ», умовами 
індивідуального трудового договору та колективного договору;

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
ДВНЗ «ПДТУ»;

на захист права інтелектуальної власності;
на підвищення кваліфікації та стажування не рідше ніж один раз на п’ять

років;

одержувати житло, у тому числі службове, у встановленому 
законодавством порядку;

отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

на участь в об’єднаннях громадян;
на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

‘порядку.
5.19. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають також
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передбачені законодавством і цим Статутом. На науково- 
і наукових працівників ДВНЗ «ГІДТУ» поширюються всі права, 

законодавством для наукових працівників наукових установ.
І. Наукові та науково-гісдагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» мають 
пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і 

-технічну діяльність».
5-21. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники 
І «ПЛІ У» зобов'язані:
убезпечувати на високому науково-теоретичному і методичному рівнях 

навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
проводити наукову діяльність (для науково-педагогічних 

О;
гпдзнщуватн професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

(для науково-педагогічних працівників); 
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

зізнаються у ДВНЗ «ПДТУ», прищеплювати їм любов до України, 
іти їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та 

символів України;
розвивати в осіб, які навчаються у  ДВНЗ «ПДТУ», самостійність, 

ву, творчі здібності;
дотримуватися Статут)' ДВНЗ «ПДТУ», Правил внутрішнього розпорядку 
•*ПДТУ», законів, інших нормативно-правових актів.

522. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним та іншим 
псам ДВНЗ «ПДТУ»:

створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, 
іії побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі 

ічам з інвалідністю;
виплачуються в разі втрати роботи компенсації відповідно до 
здавства.
5.23. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до законодавства. Статуту та 

зного договору визначає порядок, установлює розміри доплат,
ж, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково- 

нічних, наукових та інших працівників ДВНЗ «ПДТУ».
5.24. Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, 

мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь 
пстра.

5.25. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
шків -  завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших

ладанів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує 
курений відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою 

ІНЗ «ІІДТУ».
5.26. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього 

:цесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-
шгогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до 

доведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
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5.27. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи зі 
іенем магістра за відповідною спеціальністю.

5.28. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з 
іди ректором ДВНЗ «ПДТУ». Педагогічні працівники кожні п’ять років 
юдять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність

[працівників щодо посади, яку вони обіймають, та присвоюються кваліфікаційні 
їгорії, педагогічні звання.

5.29. Порядок проведення атестації педагогічних працівників 
иовлюсться Міністерством освіти і науки України.
5.30. Особа у  ДВНЗ «ПДТУ» не може одночасно обіймати дві та більше 

( посад, шо передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
5.31. ДВНЗ «ПДТУ» забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

едагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять
[років зі збереженням середньої заробітної плати.

5.32. Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування 
ювуються під час:

проведення атестації педагогічних працівників;
обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з 

<ово-педагогічними працівниками.
5.33. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які 

літують кваліфікацію або проходять стажування з  відривом від
зництва, на цей період можуть замішуватися іншими особами без 

роведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА

6.1. Безпосереднє управління діяльністю ДВНЗ «ПДТУ» здійснює ректор, 
зго права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і

гом ДВНЗ «ПДТУ». Ректор є представником ДВНЗ «ПДТУ» у відносинах 
Ез.дсржавними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 
[щічними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 
іхоном України «Про вищу освіту» і Статутом ДВНЗ «ПДТУ».

6.2. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» в межах наданих йому повноважень: 
організовує діяльність ДВНЗ «ПДТУ»;
вирішує питання фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «ПДТУ», 

ерджує його структуру і штатний розпис;
видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

тиками освітнього процесу і структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ» 
р)чення;

відповідає за результати діяльності ДВНЗ «ПДТУ» перед МОН або 
повноваженим ним органом;

є розпорядником майна і коштів;
забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 
призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
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визначає функціональні обов’язки працівників; 
формує контингент осіб, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ»: 
аілраховує з ДВНЗ «ПДТУ» та поновлює на навчання в ньому здобувачів 

освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 
іми профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якшо дана 

с членом профспілки), відповідно до законодавства; 
забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

них планів 3 програм навчальних дисциплін; 
контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 
ліни;

здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 
них та інших працівників;
забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
ського контролю за діяльністю ДВНЗ «ПДТУ»;

сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 
зрядування, організацій профспілок працівників ДВНЗ «ПДТУ» і 

. дентів, громадських організацій, які діють у ДВНЗ «ПДТУ»;
сприяє формуванню здорового способу життя серед здобувачів вищої 

ти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази ДВНЗ «ПДТУ», створює належні 
ви для занять масовим спортом;

спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 
івників ДВНЗ «ПДТУ» і студентів подає для затвердження вищому 
пальному органу громадського самоврядування ДВНЗ «ПДТУ» Правила 

.трішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує

здійснює інші передбачені Статутом повноваження.
6.3. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» відповідає за провадження освітньої, наукової. 

. ово-тсхнічної та інноваційної діяльності у ДВНЗ «ПДТУ», за результати
сово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого 

а ДВНЗ «ПДТУ».
6.4. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» щороку звітує перед Конференцією трудового 

е хтиву ДВНЗ «ПДТУ» та Міністерством освіти і науки України.
6.5. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою 

'іьність на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПД ТУ».
6.6. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Статуту може делегувати 

ігтину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних
г лрозділів. У разі відсутності ректора ДВНЗ «ПДТУ» виконання його 

в'язків покладається на першого проректора або на іншу посадову особу 
лповідно до Закону України «Про вишу освіту».

6.7. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» обирається за конкурсом на заміщення посади 
ректора шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку,

. передбаченому Законом України «Про вищу освіту» і Статутом ДВНЗ «ПДТУ».
6.8. Вибори ректора ДВНЗ «ПДТУ» проводяться з  дотриманням таких 

принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення
-добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав



d fi
19

часників виборів.
6.9. Каиїдндат на посаду ректора ДВНЗ «ПДТУ» має бути громадянин 

1 України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання
науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-псдагорічних працівників 

• •: менше ніж 10 років.
6.10. Одна і та сама особа не може бути ректором ДВНЗ «ПДТУ» біль 

ніж два строки.
6.11. На посаду ректора ДВНЗ «ПДТУ» не може бути обрана, призначена 

особа (у толту числі виконувачем обов’язків), яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку;
відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення -  протягом року з  дня набуття законної сили відповідним 
рішенням суду;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення -  
протягом року з дня набуття законної сили відповідним рішенням суду;

підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення 
влади»;

голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
6.12. Процедура обрання ректору університету складається з таких етапів: 
оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду

І  ректора;
підготовка виборів; 
проведення виборів.
6.13. Конкурс на заміщення посади ректора ДВНЗ «ПДТУ» оголошується 

Міністерством освіти і науки України не пізніше, ніж за два місяці до 
закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового 
припинення повноважень ректора ДВНЗ «ПДТУ» конкурс оголошується 
протягом тижня з дня утворення вакансії.

6.14. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня
* оголошення конкурсу на посаду ректора приймає пропозиції щодо претендентів 
, і протягом ЗО днів з  дня завершення терміну подання відповідних пропозицій 
••вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України 
►('.Про вишу освіту», до ДВНЗ «ПДТУ» для голосування.

6.15. Брати участь у виборах ректора ДВНЗ «ПДТУ» мають право: 
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний

І  працівник ДВНЗ «ПДТУ'»;
представники з числа інших штатних працівників, які обираються

• відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 
виборні представники з числа студентів, які обираються студентами

'ляхом прямих таємних виборів.
При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково- 

..елагогічних і педагогічних працівників ДВНЗ «ПДТУ» повинна становити не
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ніж 75 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати 
у адборах; кількість виборних представників із числа інших працівників 
«ПДТУ» -  до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа 

-  не менше ніж 15 відсотків від осіб, які мають право брати участь у

і6.16. Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються 
України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
юго закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

201 ̂  р. № 726, цим Статутом та Положенням про вибори ректора 
і «ПДТУ».
6.17. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 

ніж 50 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати
.у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.
6.18. З особою, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів від осіб, які 

право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України
контракт строком на п’ять років не пізніше ніж за один місяць з дня її

6.15. Ректор може бути звільнений з  посади Міністерством освіти і науки 
а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання 

їнцією трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» з підстав, визначених 
здавство.м про працю, за порушення Статуту ДВНЗ «ПДТУ» та умов
ajrry
6.20. Подання про відкликання ректора може бути внесено до 

їнції трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» не менш ніж половиною
юго складу вченої ради. Рішення про відкликання ректора 
«ПДТУ» приймається більшістю голосів за умови присутності не менше 

дві третіх статутного складу конференції трудового колективу 
ЇНЗ «ПДТУ».

6.21. Ректор вступає на посаду з дня визначеного наказом Міністерства 
і науки України про його призначення. Оголошення цього наказу

дасться на урочистому розширеному засіданні вченої ради Університету, 
шок проведення цього засідання визначається вченою радою Університету.

6.22. Після виходу на пенсію з посади ректора ДВНЗ «ПДТУ» особа, яка 
звала на цій посаді не менше 10 років підряд, може бути призначена 
сом ректора.
6.23. Радник ректора призначається на посаду наказом ректора. Термін, 

який призначається радник ректора, становить 5 років. Повноваження
шхка рехтора здійснюються відповідно до Положення, що затверджується 

зром.
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7. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ДВНЗ «ПДТУ». 
НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. В ДВНЗ «ПДТУ» утворюється наглядова рада для здійсне* 
нагляду за управлінням майном ДВНЗ «ПДТУ», додержанням мети й 
створення.

7.2. Основними завданнями Наглядової ради с:
розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку ДВНЗ «ПДТУ»

сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку ДВНЗ «ПДТУ»; 
надання допомоги керівництву ДВНЗ «ПДТУ» в реалізації державної 

політики у галузях вищої освіти і науки;
залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності ДВНЗ 

«ПДТУ» з основних напрямів розвитку і здійснення коїпролю за їх 
використанням;

сприяння ефективній взаємодії ДВНЗ «ПДТУ» з державними органами 
та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно*

. політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах 
розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможн 

. ДВНЗ «ПДТУ»;
сприяння та надання допомоги ДВНЗ «ПДТУ» в удосконаленні 

, матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної 
діяльності, його соціальної інфраструктури;

здійснення громадського контролю за діяльністю ДВНЗ «ПДТУ»; 
сприяння інтеграції ДВНЗ «ПДТУ» в міжнародну освітню систему 

• пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва 
ДВНЗ «ПДТУ»;

сприяння творенню позитивного іміджу ДВНЗ «ПДТУ» у галузі вищої 
освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

7.3. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники ДВНЗ 
«ПДТУ».

7.4. Персональний склад наглядової ради затверджується 
Міністерством освіти і науки України.

7.5. Строк повноважень Наглядової ради становить п’ять років.
7.6. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань: 
готує і надає вченій раді та керівництву ДВНЗ «ПДТУ» пропо

іодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, 
іуково-технічної та інноваційної діяльності ДВНЗ «ПДТУ»;

бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток 
матеріально-технічної бази ДВНЗ «ПДТУ» та його соціальної інфраструктури; 

надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структур* 
JH3 «ПДТУ» за напрямами його статутної діяльності;

здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково*
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чної та міжнародної діяльності ДВНЗ «ПДТУ», сприяє впровадженню в 
НЗ «ПДТУ» інноваційних технології організації освітньо-наукового процесу; 

сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, 
іальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, 

псової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної 
ьності ДВНЗ «ПДТУ»;

здійснює моніторинг економічної, фінансової й господарської 
льнссгі ДВНЗ «ПДТУ», надає рекомендації його керівництву щодо 
іосхонадення механізмів планування витрат, використання майна, земельних 

нок та коштів відповідно до Стратегії розвитку ДВНЗ «ПДТУ»; 
виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
7.7. Наглядова рада має право:
одержувати в установленому порядку від керівництва ДВНЗ «ПДТУ» 

га керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні 
для виконання покладених на неї завдань;

утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань 
Забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх 

'повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та 
зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів (за згодою);

залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади 
самоврядування, підприємств та установ (за погодженням з їх керівником) 

до розгляду питань, що належать до її компетенції;
проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з 

•витань, що належать до її компетенції;
надавати рекомендації вченій раді та керівництву ДВНЗ «ПДТУ» щодо 

шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та 

'.рівень ефективності управління ДВНЗ «ПДТУ», вносити пропозиції щодо 
вжиття заходів з усунення виявлених порушень;

вносити на розгляд Конференції трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» 
подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, 
статутом ДВНЗ «ПДТУ», контрактом;

висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, 
оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних 
стендах, на офіційних веб-сайтах.

7.8. Члени Наглядової ради мають празо:
1) брати участь у роботі конференції трудового колективу (загальних 

.зборах) ДВНЗ «ПДТУ» з  правом дорадчого голосу;
2) брати участь у засіданнях вченої ради ДВНЗ «ПДТУ», вчених рад 

його структурних підрозділів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;
3) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
4) вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
5) надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань,
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! віднесені до її компетенції.
7.9. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компете 

родяться в дію наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» і с обов’язковими 
іконання усіма структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ».

, ч 7.10. Наглядову раду очолюс її Голова, який несе персонал 
відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

7 11. Голова Наглядової ради:
визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і чл

М  НКмдовбї ради;
планує та координує роботу Наглядової ради; 
скликає і веде її  чергові та позачергові (за пропозиціями чле 

і Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується ай 

всіданні Наглядової ради;
представляє Наглядову раду у державних та громадо 

установах,підприємствах і організаціях;
здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на 

глядову раду завдань та законодавства.
7.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які 

^скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання
значаються головою Наглядової ради.

7.13. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради 
асідання ради проводить його заступник.

7.14. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішенні, 
['організовує й контролює їх виконання.

7.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому 
рисутні не менше двох третин її членів.

7.16. Рішення Наглядової ради ДВНЗ «ПДТУ» вважається прийнятим, 
по за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні

Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються з 
хжжолах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

7.17. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний строї 
зводяться до відома вченої ради та керівництва ДВНЗ «ПДТУ» й є

Обов’язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.
7.18. Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись 

Глише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.
7.19. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

глядової ради здійснює ДВНЗ «ПДТУ», який забезпечує приміщенням дд* 
:ідань, комп’ютерною та організаційною технікою.

ВЧЕНА РАДА

7.20. У ДВНЗ «ПДТУ» діють вчена рада, вчені ради структур: 
зділів, наглядова рада, робочі та дорадчі органи.
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7.21. Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» с колегіальним органом управління 
НЗ «ПДТУ», шо створюється терміном на п’ять років, її склад

зджується наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» протягом п’яти робочих днів з 
закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

7.22. У ДВНЗ «ПДТУ» можуть бути утворені вчені ради структурних 
'лід, повноваження яких визначаються вченою радою ДВНЗ «ПДТУ».

ієна рада ДВНЗ «ПДТУ» може делегувати частину своїх повноважень вченим 
факультетів та навчально-наукових інститутів.

7.23. Вчена рала ДВНЗ «ПДТУ»:
визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

Іної діяльності ДВНЗ «ПДТУ»;
розробляє і подає Конференції трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» проект 

ДВНЗ «ПДТУ», а також рішення про внесення змін і доповнень до

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ДВНЗ «ПДТУ»; 
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

вищої освіти;
ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

центрального органу виконавчої влади у  сфері казначейського 
луговування бюджетних коштів або в банківських установах; 
ухвалює за поданням ректора ДВНЗ «ПДТУ» рішення про утворення, 

рганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
обирає за конкурсом таємним голосуванням осіб на посади директорів 

гів, технікумів та коледжів, деканів, завідувачів кафедр, професорів і 
ятів, директора бібліотеки;
затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої 

ти та спеціальності;
ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки 

чання на відповідних рівнях;
затверджує Правила прийому до ДВНЗ «ПДТУ», Положення про робочі і 

■адчі органи;
ухвалює рішення про присвоєння почесних звань ДВНЗ «ПДТУ»; 
ухвалює рішення призначення іменних стипендій;
затверджує зразок та порядок виготовлєніія власного документа про вишу 

іту. Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а 
ож зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі 

пускиикам спільних і подвійних дипломів;
ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

льності;
оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 
присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає 

повідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти 
науки України;

заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів 
ДВНЗ «ПДТУ» про результати діяльності за рік;
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приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про 
ату, наукові ступені та вчені звання під час прийтгпя на 

їдагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників, а також 
paf зарахування вступників на навчання;

мас право вносити подання про відкликання ректора ДВНЗ «ПДТУ» 
істав, передбачених законодавством, Статутом ДВНЗ «ПДТУ», ко 

цо розглядається, Конференцією трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ»; 
розглядає інші питання діяльності ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до

ату ту-
7.24. Вчену раду ДВНЗ «ПДТУ» очолює голова, який обирається 

і осуванням із числа членів вченої ради ДВНЗ «ПДТУ», які мають на 
упінь та/або вчене (почесне) звання, на весь термін діяльності вченої

^До складу вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» входять за посадами: 
їктори, декани факультетів, директори інститутів, учений се" 

;ктор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самовряду 
зрних органів первинних профспілкових організацій прац*

ШЗ «ПДТУ», а також виборні представники, які представляють нау 
вуково-педагогічиих працівників і обираються з числа завідувачів 
рофесорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, 
едставляють інших працівників ДВНЗ «ПДТУ» і працюють у ньому 

Постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, 
срівникя виборних органів первинних профспілкових організацій студ 
рпірантів, керівники органів студентського самоврядування ДВНЗ « 

повідно до квот, визначених Положенням про вчену раду ДВНЗ «ПДТУД
7.25. Вибори до складу вченої ради починаються за ЗО календар 

, до закінчення повноважень попереднього складу.
7.26.3а рішенням вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» до її складу 

юдити також представники організацій роботодавців. При цьому не ж 
і 75‘ відсотків від складу вченої ради повинні становити наукові, 
Щдагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» і не менше ніж 10 відсотків -  

редставники з числа студентів.
7.27. Виборні представники з числа працівників ДВНЗ 
яься Конференцією трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ» за

. уктурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні пред* 
числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних в

7.28. Рішення вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» набувають чинності 
ами ректора ДВНЗ «ПДТУ».
7.29. У ДВНЗ «ПДТУ» діють вчені ради факультетів, повно 

изначаються вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до положень.
7.30. Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» може делегувати частину 

доважень вченим радам факультетів.
7.31. Безпосереднє керівництво навчально-методичною,

«овною, науковою, інноваційною, міжнародною, адмінй
юдарською та фінансовою діяльністю ДВНЗ «ПДТУ» 
їктори, які відповідають за ці напрями діяльності та призна
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‘■Звільняються з посади наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» за погодженням із 
г': вченою радою.

' 7.32. Для вирішення поточних питань діяльності ДВНЗ «ПДТУ» 
г ‘утворюються робочі та дорадчі органи: ректорат, деканати, науково-техкічнз 

рада, рада з навчально-виховної роботи, приймальна комісія й інші комісії, що 
^  діють відповідно до затверджених положень про них. Положення про робочі та 
t  Дорадчі органи затверджуються вченою радою ДВНЗ «ПДТУ».
К ї *  7.33. До складу ректорату входять за посадами: ректор, проректори, 
Ешректори інституті?; декани факультетів, головний бухгалтер, голово 
Кифвинкої профспілкової оргшіізації ДВНЗ «ПДТУ», голова вченої ради. 
£  Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора.

7.34. Керівництво факультетом здійснює декан, керівництво навчально- 
науковим інститутом, коледжем здійснює директор. Одна й та сама особа не 
може бути деканом факультету, директором навчально-наукового інституту,

’ ■ коледжу ДВНЗ «ПДТУ» більше, ніж на два строки. Декан факультету та 
- директор навчально-наукового інституту, коледжу повинні мати науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету 
'(навчально-наукового інституту).

7.35. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, 
^коледжу можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

Повноваження декана факультету, директора навчально-наукового інституту, 
к&леджу визначаються положеннями про факультет, навчально-науковий 
інститут, коледж, які затверджуються вченою радою ДВНЗ «ПДТУ».

7.36. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, 
коледжу видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету,

Йишчально-наукового інституту, коледжу, які є обов’язковими для виконання 
; всіма учасниками освітнього процесу факультету, навчально-наукового 

^ущеТитуту, коледжу і можуть бути скасовані ректором ДВНЗ «ПДТУ», якщо 
' еоні: суперечать законодавству, Статуту чи завдають шкоди інтересам 

ДВНЗ «ПДТУ».
7.37. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, 

коледжу обираються за конкурсом відповідно до Закону України «Про вишу 
'освіту». Ректор ДВНЗ «ПДТУ» укладає з деканом факультету', директором

і: навчально-наукового інституту, коледжу контракт строком на п’ять років.
[ 7.38. Декан факультету та директор навчально-наукового інституту, 

■( коледжу можуть бути звільненими з посади ректором ДВНЗ «ПДТУ» за 
І  поданням вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» з підстав, визначених законодавством про 

працю, за порушення Статуту ДВНЗ «ПДТУ», Положення про відповідний 
откгурний підрозділ, посадової інструкції або умов контракту. Пропозиція 

прозвільнення декана факультету та директора навчально-наукового інституту, 
,коледжу вноситься до вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» не менше ніж половиною 

^голосів статутного складу вченої ради ДВНЗ «ПДТУ'». Пропозиція про 
^звільнення декана факультету чи директора навчально-наукового інституту', 

року приймається в кількості не менше ніж дві третіх голосів від статутного 
jy вченої ради ДВНЗ «ПДТУ».
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7.39. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не мо 
ебувати на посаді більше ніж на два строки.

7.40. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вч 
{почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафе

; отирасться за конкурсом таємним голосуванням вченою радою ДВНЗ « 
строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового коле 
факультету, навчально-наукового інституту та кафедри. Ректор ДВНЗ «т 
укладає з завідувачем кафедри контракт.

7.41. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього проц 
виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здій

[ контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-.четоди 
та науковою діяльністю викладачів.

7.42. Приймальна комісія створюється для організації та провед 
Йому студентів до ДВНЗ «ПДТУ». Головним завданням приймальної к

Сформування контингенту студентів усіх форм навчання з числа найб" 
ловленої та здібної молоді. Приймальна комісія у своїй роботі керу 

Іоложснням про приймальну комісію ДВНЗ «ПДТУ». Склад прийм&г 
омісії ДВНЗ «ПДТУ» затверджується наказом ректора, який є головою ко

7.43. До складу науково-технічної ради входять: проректор з на. 
ли, начальник НДЧ і провідні фахівці у сфері наукової і наук

рганізаційної діяльності.
Функції науково-технічної ради: 
розробка стратегії наукової діяльності ДВНЗ «ПДТУ»; 
розгляд проектів і затвердження планів наукової діяльності структу 

ірозділів ДВНЗ «ПДТУ»;
заслуховування і оцінка звітів керівників структурних підрозділів 

«штати наукової діяльності;
розробка стратегій розвитку наукових і науково-педагогічних 

ШЗ «ПДТУ»;
розробка стратегії міжнародної наукової діяльності і співпраці 

ауковимн зарубіжними партнерами;
затвердження звітів про зарубіжні відрядження і стажування; 
розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт, 
слухання й оцінювання звітів керівників з науково-дослідних робіт, 
слухання й оцінювання звітів завідувачів кафедр щодо стану нау 

хіідної роботи на кафедрі;
слухання звітів окремих докторантів, аспірантів і здобувачів про 

конання дисертаційних робіт і вирішення питань доцільності їх продо 
розгляд питань щодо стану науково-дослідної роботи студентів; 
затвердження планів щорічних внутрішньо універс 

удектських конкурсів і конференцій;
розгляд пропозицій і затвердження щорічного плану проведення 

річних конференцій у ДВНЗ «ПДТУ».
7.44. Д ія вирішення поточних питань діяльності ДВНЗ 

зрюються робочі органи: ректорат, деканати, приймальна



істративна рада, методична рада, економічна рада, які діють на підставі 
ідних Положень, затверджених вченою радою ДВНЗ «ПДТУ».
7.45. Дія вирішення питань атестації науково-педагогічних кадрів у 

• ДВНЗ «ПДТУ» утворюються спеціалізовані вчені ради щодо присудження 
наукових ступенів, які діють відповідно до законодавства.

8. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.. Вищим холсгіальним органом громадського самоврядування 
' ‘ даНЬ «ПДТУ» е Конференція трудового колективу. До складу делегатів 

Конференції за посадами входять: ректор, голова вченої ради, проректори, 
р ',директори інститутів, коледжів, декани, головний бухгалтер, голова первинної 
^профспілкової організації, керівник органу студентського самоврядування 
Е й ВНЗ «ПДТУ». Конференція може бути скликана з ініціативи вченої ради 
^.ДВНЗ «ПДТУ», ректора, профспілкового комітету ДВНЗ «ПДТУ», а також на 
*' вимог)' не менше ніж однієї третьої від обраних делегатів Конференції.

8.2. Делегатів Конференції обирають на загальних зборах працівників 
“ іуктурних підрозділів за нормами представництва, визначеними Статутом 
ЗНЗ «ПДТУ». Термін повноважень делегатів Конференції становить два роки, 

^легати Конференції трудового колективу набувають повноважень з дня 
іершого засідання. Загальна кількість делегатів Конференції та делегатів від 
;ожного структурного підрозділу ДВНЗ «ПДТУ» визначається Положенням

.. лро загальну конференцію трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ».
8.3. У складі Конференції повинні бути представлені всі групи 

^працівників ДВНЗ «ПДТУ». Не менше ніж 75 відсотків від загальної кількості 
Г?делегатів Конференції становлять науково-педагогічні працівники 
■г. ДВНЗ «ПДТУ», які працюють в університеті на постійній основі; не менше ніж 
[ 15 відсотків виборні представники з  числа студентів ДВНЗ «ПДТУ», які

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів; решта -  інші 
категорії працівників ДВНЗ «ПДТУ».

8.4. Організація підготовки і проведення Конференції здійснюються 
чою групою, яка утворюється спільним рішенням профспілкового комітету

І  .та ректорату.
8.5. Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж один раз 

- нарік.
8.6. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні дві 

третіх від загальної кількості делегатів.
8.7. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів.

* 8.8. Конференція трудового колективу:
1) погоджує за поданням вченої ради Статут ДВНЗ «ПДТУ» чи зміни і 

•доповнення до нього;
2) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку 

НЗ «ПДТУ» і колективний договір;
3) заслуховує щороку звіт ректора ДВНЗ «ПДТУ» та оцінює його 

ьність;
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|Г4) розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора 
гованим поданням наглядової або вченої ради ДВНЗ «ПДТУ»;

5) обирає відповідно до Кодексу законів про працю України комісію 
нових спорів;

6) розглядає інші питання діяльності ДВНЗ «ПДТУ» за поданням ре 
Вченої ради, профспілкового комітету, співробітників або студентів.

г- 8.9. Органом громадського самоврядування факультету (інс 
"^коледжу' с загальні збори трудового колективу факультету (іж 

коледжу), включаючи виборних представників з осіб, які навчаються 
. Л'£структур}юму підрозділі.

8.10. До складу делегатів Конференції трудового колективу факуль- 
(інституту, коледжу) за посадами входять: декан факультету (ди; 
іяитуту. коледжу), голова профспілкового бюро факультету (ін

наджу), керівник органу студентського самоврядування факу. 
ятуту, коледжу).
8.11. Орган громадського самоврядування факультету (інституту] 

йеджу) скликається не рідше ніж один раз на рік.
8.12. Загальні збори факультету (інституту, коледжу): 
дають оцінку діяльності декана факультету (директора інституту, коледжу* 
затверджують річний звіт про діяльність факультету (інститутці

Іадеджу);
подають ректору ДВНЗ «ПДТУ» пропозиції щодо відкликання з посади і 

декана (директора інституту, коледжу) з підстав, передбачених законодавства* 
аїни, цим Статутом, укладеним з ним контрактом; 

обирають делегатів для участі в Конференції трудового ко.
ЩЗ «ПДТУ»;

обирають виборних представників до вченої ради ДВНЗ «ПДТУ».
8.13. У ДВНЗ «ПДТУ» та його структурних підрозділах діс сту_ 

юврялуванвя, яке є невід'ємною частиною громадського самовряду
^Університету. У своїй діяльності органи студентського самовр*

ься законодавством України, цим Статутом та Положенням 
^дентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ».

8.14. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, 
маються у ДВНЗ «ПДТУ». Усі студенти, які навчаються у ДВНЗ

* .мають рівні права та можуть обиратися й бути обраними в робочі, 
гі та інші органи студентського самоврядування. Сту 

їоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчають^ 
fflBH3 «ПДТУ», їх участь в управлінні ДВНЗ «ПДТУ».

8.! 5. Студентське самоврядування здійснюється особами, які н 
ДВНЗ «ПДТУ», безпосередньо та через органи студ 

урядування, що обираються шляхом прямого таємного голосуванні.
8.16. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студен

ій, курсу, факультету (інституту, коледжу), Університету, іншій 
П, сформованих за уподобаннями, на рівні гуртожитку та діє а 
інодавства України. У ДВНЗ «ПДТУ» утворюються і діють
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їентського самоврядування у формі студентського сенату ДВНЗ «ПДТУ». 
^ентських рад гуртожитків, старостгтіз і студентських деканатів.

8.17. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
добровільності, колегіальності, відкритості; 
виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
8.18. Органи студентського самоврядування:
беруть участь в управлінні ДВНЗ «ПДТУ» в порядку, установлено'.:; 

Законом України «Про вишу освіту» і Статутом ДВНЗ «ПДТУ».
беруть участь в обговоренні та вирішенні питань з удосконаленню 

Досвітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
к їорпшізації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі й 
J інші заходи;

, беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 
зачищають права й інтереси студентів;
делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

нів;
приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
беруть участь у вирішенні питань щодо забезпечення належних 

побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 
денгів;

розпоряджаються коштами й іншим майном, що перебувають на балансі 
та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
Щ вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ДВНЗ «ПДТУ», у 
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

і.; мають право оголошувати акції протесту;
виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про

Влудеігтське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ».
8.19.3а погодженням з органом студентського самоврядування 

ДВНЗ «ПДТУ» приймаються рішення про:
відрахування та поновлення студентів на навчання; 
переведення осіб, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана факультету, заступника директора 
■ Інституту, проректора ДВНЗ «ПДТУ»;

поселення або виселення із гуртожитку осіб, які навчаються у 
t ДВНЗ «ПДТУ»;

затвердження Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ» в частині, 
по стосується осіб, які навчаються;



»ність студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, 
.ться у ДВНЗ «ПДТУ».
*.20. Вищим органом студентського самоврядування с Конференд*! 

ентів ДВНЗ «ПДТУ», яка:
7 'ухвалює Положення про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ^ 

внзначас структуру, повноваження та порядок проведення прямих таєм-зг 
виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядуванні:
: >■■*- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійне І 
органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

• затверджує процедуру використання майна та коштів орган* | 
судетського самоврядування, підтримки студентських ініціатив s.

сних засадах;
затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентськеє» 

врятування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт пр* 
Його виконання;

'обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснень 
зчного контролю за станом використання майна та виконання бюджет? 

органів студентського самоврядування.
■8.21. Порядок скликання Конференції студентів та її повноважеііа 
Ічаються відповідно до Положення про органи студенте Ьїгсс: 

рврядування ДВНЗ «ПДТУ».
•8.22. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні оргга  

снтського самоврядування обираються в порядку, передбачеь: ^  
оженням про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ».

8.23. Адміністрація вищого навчального закладу не мас права втручатися 
ільність органів студентського самоврядування. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» 
:печус належні умови для діяльності органів студентськеє» 
'врядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефони» 
зком, постійним доступом до їнтернету, відводить місця для встановлена» 
рмаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

8.24. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 
кошти, визначені вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» в розмірі не менше ні*

0,$-відсотка від власних надходжень, отриманих ДВНЗ «ПДТУ» від оснсьза 
діяльності;

членські внески студентів, розмір яких установлюється Конференцій» 
сшенгів ДВНЗ «ПДТУ». Розмір місячного членського внеску однієї особі* ас 
може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, установленого закон: v

8.25. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються ш  
Виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвер, 
ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звіту 
про використання коштів та виконання кошторисів не рідше ніж один раз
рік.

8.26. У ДВНЗ «ПДТУ» діють наукові студентські товариства, і я і і  
ові, культурні та освітні об’єднання студентів, аспірантів, докторанті* »  

одих учених, які є частиною системи громадського самовряд>»а=з
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<иПДТУ». Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють у ДВНЗ «ПДТУ», зокрема щодо питань наукової діяльності, 
підтримки наукоемяих ідей, інновацій та обміну знаннями.

8.27. У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених керуються законодавством, Статутом 
ДВНЗ «ПДТУ» та Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених.

v х 8.28. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених діють на принципах:

свободи наукової творчості; 
rj  у, добровільності, колегіальності, відкритості;

? рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових 
£ товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

■-^8.29. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
'  учених:

; С приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
^Ш уЗшюводять організаційні, наукові й освітні заходи;

ІВрпуляризують наукову діяльність і сприяють залученню студентської 
молоді до наукової роботи та інноваційної діяльності;

•.'представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених перед адміністрацією ДВНЗ «ПДТУ» й іншими організаціями з питань 

Наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
гсприяють підвищенню якості наукових досліджень; 
сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

: сприяють розвитку міжуніверситетської та міжнародної співпраці; 
взаємодіють з Національною академією наук України, національними 

ця галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
^-виконують інші функції, передбачені Положенням про наукові товариства 

' сіудентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, законодавством України.
18.30. За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, 

^докторантів і молодих учених керівництво ДВНЗ «ПДТУ» приймає рішення 
про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого 

ЧМвтвдьного закладу та їх поновлення на навчання.
8.31. Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, 

г^докторг.чгіи і молодих учених формуються на демократичних засадах шляхом 
'■. ^виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених та організація його діяльності визначаються Положенням, 
Затвердженим Конференцією трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ».

Ьв|^;8.32. Адміністрація ДВНЗ «ПДТУ» не має права втручатися в діяльність 
іуховіїх товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, крім 

випадків, коли ця діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає 
шкоди інтересам ДВНЗ «ПДТУ».

,'8.33. Ректор ДВНЗ «ПДТУ» всебічно сприяє створенню належних умов 
•длд дальності наукового товариства студентіз. аспірантів, докторантів і

5 3
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голоднх учених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним 
в ’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення 

зрмаційних стендів тощо).
8.34. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів. 

, гкаиіірантів, докторантів і молодих учених с кошти, визначені Вченою радою 
ДВНЗ «ПДТУ».

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
ТА МАЙНА ДВНЗ «ПДТУ»

і 9.1. Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» включає в себе будівлі, 
«■ труди , землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло 

іЦінші матеріальні цінності. З метою забезпечення статутної діяльності 
'ДВНЗ «ПДТУ» за ним закріплюються на праві господарського відання будівлі, 
Споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та 
даше майно.

.2. Повноваження щодо Розпорядження державним майном 
моться за погодженням з Міністерством освіти і науки України 

довідно до законодавства.
Д Щ ц Р  3- Майно, закріплене за ДВНЗ «ПДТУ» на праві господарського

• відання, не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або 
едачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства

;освітиЛ науки України та Конференції трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ». 
^крІч:$ипадків. передбачених законодавством.
■ д Ш -В м ю ш  надходження ДВНЗ «ПДТУ», отримані від плати за послуги, 
Й®;,^даються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою 

jgticno, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого 
ученою радою ДВНЗ «ПДТУ», зараховуються на спеціальні реєстраційні 
рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої 

( влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або на 
«Уточні та вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені 
аоходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів ДВНЗ «ПДТУ» на 
Вищих (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються 
д^фінансового плану (кошторису) ДВНЗ «ПДТУ» і можуть використовуватися

• на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт 
ень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного,

ально-методичного забезпечення освітнього процесу тошо в межах 
тугної діяльності ДВНЗ «ПДТУ».
,ч-9.5і Землекористування здійснюється ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до 
«сельиого кодексу України, 

іШ т ю  «ПДТУ» має право:
^власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні 

umi або кошти державного чи місцевих бюджетів;
засновувати сталий фонд (ендавмент) ДВНЗ «ПДТУ» та розпоряджатися 

ОДОДИ від його використання відповідно до умов функціонування сталого
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І фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема 
будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, 
органів місцевого самоврядування, юридичних і  фізичних осіб, у тому числі як 
благодійну допомогу;

проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 
використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського 

відання, Для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду 
та користування відповідно до законодавства:

створювати власні або використовувати за договором інші матеріально
-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або 
- господарської діяльності;

* здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити 
капітальний ! поточний ремонт основних фондів;

спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, 
наукових, педагогічних та інших працівників ДВНЗ «ПДТУ» й осіб, які

Ріш аю ться у ДВНЗ «ПДТУ»;
; відкривати поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній 

валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами 
без .урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених 

^ статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу 
України:

. /брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур та 
:-.утворених за участю ДВНЗ «ПДТУ» матих підприємств, що розробляють і 

- і» впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних 
;- активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності); 

^засновувати навчальні заклади і наукові установи;
— засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або 

виробничої діяльності;
Здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство 

в;міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на 
іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз 
даних;

- «•шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного 

і  капіталу' інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, 
і ’ бізнес-і н кубаторів тощо).

9.7. Фінансування ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється за рахунок коштів 
^державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 
^підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів 
І цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості в 

Щйнятті рішень.
9.8. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

рь здійснювати фінансування ДВНЗ «ПДТУ» в установленому 
юдавством порядку. Залучені кошти спрямовуються на провадження



^  діяльності ДВНЗ «ПДТУ» в порядку і на умовах, визначених
аством та Статутом ДВНЗ «ГЩТУ»

^5ЙДо фінансового плану (кошторису) ДВНЗ «ПДТУ» обов’язково 
знаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної та 

ораторної бази, забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для 
г провадження освітньої і наукової діяльності, а також проходженням 

виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.
З  %\0. Кошти, отримані ДВНЗ «ПДТУ» як плата за навчання, підготовку, 

- перетдготоьку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, 
не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

9.11. Додаткові джерела фінансування ДВНЗ «ПДТУ»: 
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю; 
надходження від додаткової (господарської) діяльності; 
плата за оренду майна;

юдження від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна);

k  благодійні внески (у тому числі інших держав), гранти та дарунки; 
И р г о ш т и , що отримуються від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

1 інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
кошти, що отримуються від розміщення на депозитах тимчасово вільних 

сетних коштів, отриманих за надання послуг;
надходження за виконання тематики за договорами з підприємствами, 

■ пвррвам н, організаціями і фізичними особами.
Ж>ч^ 9.12. Оплата праці в ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється згідно з Кодексом 
'^законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вишу 
Досвіту». «Про оплату праці» за схемами посадових окладів і тарифними 
г'^ставками, т о  встановлюються Кабінетом Міністрів України, за договорами.

І 9.13. Форма та система оплати праці, умови і показники преміювання 
'//працівників ДВНЗ «ПДТУ». порядок установлення надбавок за високі 
Ц>|рсягнекня в роботі або на період виконання особливо важливих робіт, за 

Іуіалність, напруженість у роботі, а також порядок установлення та скасування 
дошіат для працівників за суміщення посад, розширення зони обслуговування, 
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремими 

юженнями, які включаються до колективного договору Університету, що 
рджуегься Конференцією трудового колективу університету.
9.14. ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до законодавства та Статуту може 

вадазати фізичним та юридичним особам платні послуги, перелік яких
:рджується Кабінетом Міністрів України, за умови забезпечення наданні 

належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності 
Додатково платні освітні й інші послуги можуть надаватися понад обсяги. 

[установлені державним стандартом і поза діяльністю, що фінансується за 
рахунок бюджетних коштів.

9.15. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного 
іеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплат*

світньої послуги (разово, щороку, шосеместрово, щомісяця) установлюється і
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юворі, шо укладається між ДВНЗ «ПДТУ» та фізичною (юридичною) 
ю, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 
и на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Типова форма такого 

вору затверджується Кабінетом Міністрів України.
9.16. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного 

еня аи .’.'ї освіти, підвищення кваліфікації встановлюється ДВНЗ «ПДТУ»
■ г  ;ь;\. валюті. ДВНЗ «ПДТУ» має право змінювати плату за навчання в 
, : с .,: j. .*ному договором, не частіше одного разу на рік і не більш 

:ційио визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. 
мір плати са весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг 
а  гає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, 
рмаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

9.17. Рішення та діяльність ДВНЗ «ПДТУ», крім інформації з обмеженим 
уло.м, с відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття

шеиь і провадження діяльності ДВНЗ «ПДТУ» підлягає обов'язковому 
рилюдненню на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ», у засобах масової 
формації, на інформаційних стендах ДВНЗ «ПДТУ» та в будь-який інший 
осіб.

9.18. Обов'язковому громадському обговоренню в трудовому колективі та 
шективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет ДВНЗ «ПДТУ», його 

видатки та доходи, стан майна ДВНЗ «ПДТУ» та порядок його використання.
9.19. Статут та інші документи ДВНЗ «ПДТУ», якими регулюється 

порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних 
органів, бюджет ДВНЗ «ПДТУ» та річний звіт, у тому числі фінансовий, 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ».

9.20. ДВНЗ «ПДТУ» зобов’язаний публікувати на своєму офіційному веб-
сайті:

кошторис ДВНЗ «ПДТУ» на поточний рік та всі зміни до нього;
звіт про використання та надходження коштів;
інформацію щодо проведення тендерних процедур;
штатний розпис на поточний рік.
9.21. ДВНЗ «ПДТУ» є неприбутковою організацією.
9.22. ДВНЗ «ПДТУ» утворений та зареєстрований в порядку, 

визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 
організації;

9.23. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

9.24. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного вид)', або зараховуються до доходу 
бюджету;

9.25. Доходи (прибутки) ДВНЗ «ПДТУ» використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання університету, реалізації мети (цілей,
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завдань) та напрямів діяльності, визначених ним Статутом.

10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ  ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. ДВНЗ «ПДТУ» як вищий навчальний заклад державної форми 
власності відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента 
України «Про Державну казначейську службу України» та інших нормативно- 
правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності 
та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державної 
казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, 
Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, фондів 
соціального страхування.

10.2. ДВНЗ «ПДТУ» самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і 
фінансовий облік своєї роботи, складає і подає в установленому порядку 
статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право 
здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності.

103. Ректор і головний бухгалтер ДВНЗ «ПДТУ» несуть персональну 
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.4. ДВНЗ «ПДТУ» для забезпечення громадського контролю за 
діяльністю навчального закладу оприлюднює на офіційному веб-сайті 
ДВНЗ «ПДТУ» інформацію про фінансово-господарську діяльність 
навчального закладу та на єдиному державному веб-порталі використання 
публічних коштів.

10.5. Аудит діяльності ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється згідно з 
законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ДВНЗ «ПДТУ»

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Вченої 
ради ДВНЗ «ПДТУ» та погоджуються Конференцією трудового колективу 
ДВНЗ «ПДТУ», після чого подаються на затвердження до Міністерства освіти і 
науки України.

11.2. Внесення змін та доповнень до Статуту ДВНЗ «ПДТУ» 
оформлюється викладенням його в новій редакції.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ДВНЗ «ПДТУ»

12.1. Рішення щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) чи ліквідації ДВНЗ «ПДТУ» приймається Кабінетом Міністрів 
України.

12.2. Ліквідація ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної 
комісії входять представники Міністерства освіти і науки України і
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Університету. Порядок проведення ліквідації, а також термін для подання 
претензій кредиторам визначаються Міністерством освіти і науки України.

12.3. З моменту призначення ліквідаційно? комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління ДВНЗ «ПДТУ». Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Університету й подає його органу, який призначив 
ліквідаційну комісію.

Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних 
відносинах з ДВНЗ «ПДТУ», повідомляють про його ліквідацію у письмовій 
формі.

12.4. У раз; припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу 
бюджету.

12.5. Реорганізація чи ліквідація ДВНЗ «ПДТУ» не повинна порушувати 
права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті. Згідно Закону України 
«Про вишу освіту», обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження 
безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на 
Міністерство освіти і науки України.

Під час ліквідації та реорганізації ДВНЗ «ПДТУ» вивільнюваним 
працівникам та студентам, які навчаються в ДВНЗ «ПДТУ», гарантується 
додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

12.6. ДВНЗ «ПДТУ» вважається таким, що припинив свою діяльність, з 
дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

В. С. Волошин





ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
’’ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ"

Ідентифікаційний код юридичної 02070812 
особи

Місцезнаходження юридичної 
особи

Місце проведешся 
державної реєстрації

Дата проведення 
державної реєстрації

Підстава (підстави) заміни 
свідоцтва про державну 
реєстрацію

Дата заміни свідоцтва про 
державну реєстрацію

>

87500, Д О Н ЕЦ ЬК А  О БЛ ., М ІС ТО  
М А РІУ П О Л Ь. ВУЛИЦЯ 
У Н ІВ ЕРС И ТЕТС ЬК А . БУ Д И Н О К  7

ВИКОНАВЧИЙ К О М ІТ Е Т  
М А РІУ П О Л ЬС ЬК О Ї М ІС ЬК О Ї 
РАДИ Д О Н Е Ц ЬК О Ї О БЛ А СТІ

25.11.1993

зміна найменування ю ридичної особи

11.02.2009



Номер запису в Єдиному 1 274 105 0013 001704
державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних
оеіб-підпригмнів про заміну
СВІДОЦТВІ! про державну
реєстрацію



ДЕРЖСТАТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Управління статистики у місті Маріуполі
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PcccrpouifliuiR номер відомостей 05ни/1 -34/270

ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 
ПІДПРИЄМСТВ ГА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Ідентифікаційний код 02070812 Правовий статус суб'єкта ЮРИДИЧНА ОСОБА

Керівник ВОЛОШИН В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

Телефон 0629333416 Факс 0629529924

Адреса електронної пошти OrFICE@PSTU.EDU

Орган державної реєстрації - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МАРІУПОЛЬСЬКО! МІСЬКОЇ РАДИ

Дата первинної реєстрації 25.11. 1993

Дата та номер останньої реєстраційної дії 14.06.2017 № 12747770043001704

Місце проведення останньої реєстраційної дії ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження 1412336300 87555, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРІУПОЛЬ, 
за КОАТУУ ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ

УНІВЕРСИТЕТСЬКА. БУДИНОК 7

425

1311

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, 
ЗАКЛАД)

Центральні органи державного управління

mailto:OrFICE@PSTU.EDU


Види д і я л ь н о с т і  за КВЕД-2010:

85.42 Вища освіта;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
61.10 Діяльність у сфері проподового електрозв'язку;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук;
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 
наук.

Дата надання відомостей 08.12.2017
Виконавець МАШТАКОВА А.О. Телефон 334569

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України 
КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання 
КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності 
КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки

Начальник управління І.А. Скудар
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з Є ди ного  д ер ж ав н о го  реєстру ю р и ди чн и х  осіб, ф ізичних 
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Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприемців та громадських формувань" на запит: ДЕРЖАВНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" від 
19.07.2018 за № 23767223 станом на 19.07.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 0207 0812

надасться інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприсмців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", ДВНЗ "ПДТУ"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у  разі їх 
наявності:
STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION "PRYAZVAKYI STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY", SHEI "PSTU"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
02070812

Організаційно-правова форма:
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОЗА, ЗАКЛАД)

Центральний чи м ісцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у  статутному капіт алі юридичної особи, 
якщо ця частко становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні

Місцезнаходження ю ридичної особи:
87555, ДОНЕЦЬКА О Б Л ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУДИНОК 7



Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце прож ивання, ккщ о засновник 
-  фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник -  юридична особа:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, індекс 01135, м.Київ, 
Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10, 38621185, 
розмір внеску до статутного фонду - 0.00 г р н .

Д ані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн., 29.08.2013

Види діяльності:
85.32 Професійно-технічна освіта, 85.42 Вища освіта, 85.59 Інші 
види освіти, н. з. і. у., 93.19 Інша діяльність у сфері спорту, 
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку, 72.19 
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих 
і технічних наук, 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері суспільних і гуманітарних наук

Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗАСНОВНИК

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, як і обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноваж ених представляти 
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, як і мають право 
вчиняти дії від імені ю ридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
ВОЛОШИН В'ЯЧЕСЛВ СТЕПАНОВИЧ - підписант, ВОЛОШИН В'ЯЧЕСЛАВ 
СТЕПАНОВИЧ - керівник

Дата та помер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації ю ридичної особи - у  разі, коли державна реєстрація ю ридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію  
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
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Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у  разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань
25.11.1993, 09.03.2005, 1 274 120 0000 001704

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення держ авної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні

Назва установчого документа:
відомості відсутні

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на 
підставі модельного статуту:
відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ"; 00153559; 87505, Донецька о5л., місто Маріуполь, 
Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ Я. ГУГЕДЯ, будинок 10; 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"; 04601920; 
87504, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ 
ВУЗІВСЬКА, будинок 1;
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"; 36599572; 87500, 
Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ 
ГЕОРГІЇВСЬКА, будинок 69;
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ; 25120604; 87500, 
Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ КАЗАНЦЕВА, 
будинок З А

Дані про перебування ю ридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, сан а тора:
відомості відсутні
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Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв ріш ення про припинення юридичної особи, для заявлений 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні

Д ані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні

Номер та дата розпорядж ення про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:
Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міидоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики. Міидоходів. Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
18.10.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 
29.12.1993, 802, МАРІУПОЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЦЕНТРАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ) , 39883670 (дані про взяття на облік як платника 
податків)
01.СЗ.1991, 05-40-01-0067, МАРІУПОЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(ЦЕНТРАЛЬНЕ В ІДДІЛЕННЯ), 39883670 (дані про взяття на облік як 
платника єдиного внеску)
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He підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
проведенням адміністративної реформи"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України ".Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських 
формувань", v зв 'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
85.42 Вища освіта

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
05-40-01-0067, З

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 
відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
0629333416, 0629529924, office@pstu.edu, www.pstu.edjJ

Дані про реєстраційні дії:
Включення відомостей про юридичну особу; 09.03.2005 
12741200000001704; Антипчук Оксана Юріївна; Виконавчий комітет 
Маріупольської міської ради Донецької області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 31.03.2006 12741070001001704; 
Антипчук Оксана Юріївна; Виконавчий комітет Маріупольської міської 
ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів:

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 11.04.2006 12741070002001704; 
Антипчук Оксана Юріївна; Виконавчий комітет Маріупольської міської 
ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів:
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Підтвердження відомостей про юридичну особу; 24.01.2007 
12741060003001704; Антипчук Оксана Юріївна; Виконавчий комітет 
Маріупольської міської ради Донецької області

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 01.11.2007 12741030005001704; Халпахчі Наталія 
Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 12.11.2007 12741070006001704; 
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ, 26153758, зміна місцезнаходження, зміна відомостей 
про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 25.04.2008 12741030007001704 ; Халпахчі .Наталія 
Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької, області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 21.05.2008 12741070008001704; 
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна видів діяльності

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 11.07.2008 12741070012001704; 
Даниленко Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ, 26153758, зміна повного найменування

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
11.02.2009 12741050013001704; Халпахчі Наталія Євгенівна; 
Виконавчий комітет Маріупольської, міської ради Донецької області; 
зміна повного найменування

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 25.08.2003 12741040014001704; Халпахчі Наталія 
Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької області
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Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 25.08.2009 12741030015001704; Халпахчі Наталія 
Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
14.05.2010 12741050016001704; Халпахчі Наталія Євгенівна; 
Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області; 
зміна даних про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни 
до установчого документу, інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 20.09.2010 12741070017001704;
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 04601920, 
зміна повного найменування

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 03.11.2010 12741070018001704; 
Даниленко Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 02543041, зміна 
повного найменування, зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 19.11.2010 12741070019001704; 
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 35841244, зміна повного 
найменування

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 30.11.2010 12741070020001704; 
Даниленко Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 36599572, зміна 
повного найменування

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 17.02.2011 12741070021001704; 
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької, області; зміна відокремлених підрозділів: 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 00193559, зміна повного найменування

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 19.01.2012 
12741060022001704; Логачова Валентина Олександрівна; Виконавчий 
комітет Маріупольської міської ради Донецької області; зміна 
додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
04.04.2012 12741050023001704; Логачова Валентина Олександрівна; 
Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області; 
інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, шо не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 04.04.2012 127 41070024 001704; 
Логачова Валентина Олександрівна; Виконавчий комітет 
Маріупольської міської ради Донецької області; зміна видів 
діяльності, зміна відокремлених підрозділів: ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 02543041, зміна видів діяльності, 
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 00193559, зміна видів діяльності, МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 04601920, зміна 
видів діяльності, ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 35841244, зміна видів діяльності, МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 36599572, змінні видів діяльності

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу



Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, то не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 29.10.2012 12741070026001704; 
Гостева Олена Олегівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської 
ради Донецької області; зміна відокремлених підрозділів: 
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" , 25120604, зміна 
повного найменування

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 12.12.2012 12741070027001704; 
Халпахчі Наталія Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської 
міської ради Донецької області; зміна видів діяльності

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 24.01.2013 12741070028001704; 
Логачова Валентина Олександрівна; Виконавчий комітет 
Маріупольської міської ради Донецької області; зміна відокремлених 
підрозділів: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАЗНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 35841244, зміна 
відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про 
підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 30.01.2013 12741070029001704; 
Логачова Валентина Олександрівна; Виконавчий комітет 
Маріупольської міської ради Донецької області; зміна відокремлених 
підрозділів: МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 00193559, зміна відомостей про керівника 
юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 20.03.2013 12741040031001704; Халпахчі Наталія 
Євгенівна; Виконавчий комітет Маріупольської міської ради 
Донецької області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
0032001704; Шиян Ганна Віталіївна; Юридичний 
е н с ь к о ї  міської ради; зміна даних про
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розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до установчого 
документу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 08.04.2014 
12741060033001704; Шиян Ганна Віталіївна; Юридичний департамент 
Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 05.05.2015 
12741060034001704; Андрущенко Олена Сергіївна; Юридичний 
департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової 
інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 08.05.2С15 12741070035001704; 
Снищенко Христина Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської 
міської ради; зміна відокремлених підрозділів: ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 02543041, зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 30.06.2015 12741070036001704; 
Даниленко Олена Геннадіївна; Юридичний департамент Маріупольської 
міської ради; зміна відокремлених підрозділів: МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 36599572, зміна відомостей про 
керівника юридичної особи, зміна в і д о м о с т е й  п р о  підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 16.12.2015 12741070037001704; 
Онищенко Христина Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської 
міської ради; зміна відокремлених підрозділів: МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 36599572, зміна відомостей про 
керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 20.04.2016 12741070038001704; 
Даниленко Олена Геннадіївна; Юридичний департамент Маріупольської 
міської ради; зміна відокремлених підрозділів: ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 02543041, зміна відомостей про керівника

N* 23767223  Стор. 10 з  11
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Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 29.04.2016 12741040039001704; Онищенко Христина 
Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
14.06.2017 12741050040001704; Усатоза Олена Борисівна; Юридичний 
департамент Маріупольської міської ради; зміна місцезнаходження, 
інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 14.06.2017 12741070041001704; 
Усатова Олена Борисівна; Юридичний департамент Маріупольської 
міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 23.03.2018 12741040044001704; Гостева Олена 
Олегівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Номер, дата та час формування витягу:
23767223, 19.07.2018 13:24:05*

Єдиний державшій реєстр юридичних осіб, фізичних исіб-гіідіїрнгмиів та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських 
формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

ОНИЩЕНКО Х.П.

Юридичний департамент 
Маріупольської міської ради



I
YonJx

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 
у  сфері вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад" Приазовський державний технічний 
університет"

Ідентиф каці йний код: 02070812
Місцезнаходження юридичної особи: 87555 Донецькаобл., м. Маріуполь, вуя Університетська, б. 7

№з/п Ш ифр галузі знань Назва галузі знань Код напрям у 
ПІДГОТОВКИ,

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Найменування напряму 
підготовки, 

спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг Номер рішення за 
кожною спеціальністю 
(протокол А К У , наказ 

М О Н , в жому прийматься 
рішення до даної 
спеціальності)

денна
форма

заочна вечірня

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П ід готовка  бакалаврів, спец іал істів , магістр ів: (відповідно до  постанов Кабінету М ін істр ів  У  крани від 13 12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №787)

П ід го товка  бакалаврів

1 0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 

(Будівництво)
15 15 0 Протокол А К У  № 109 

від 03.06 2014 р. (наказ 
М О Н  від 11.06.2014 р , 

№2323л)

2 0203 Гуманітарні науки 6,020303 Філологія 50 25 0 Протокол А К У  № 109 
від 03.06.2014 р. (наказ 
М О Н  від 11.06 2014 р„ 

№2323л)

3 0305 Економі к ата  
підприємництво

6.030504 Економ іка підприємства зо 25 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р„ 
Na434n)

4 0305 Економі к а та  
підприємництво

6.030507 Маркетинг 25 40 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р., 
Na434n)

5 0305 Економ  к а та  
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 50 50 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р., 
№434л)

6 0305 Економі к а та  
підприємництво

6.030509 Облік і аудит ЗО з о 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (насаз 

М О Н  від 14.03.2016 р., 

N9434H)

7 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 40 ЗО 0 Протокол А К У  №110 від 
08.07.2014 р. (наказ 

М О Н  від 15.07.2014р„ 
№2642л);

8 0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна математика з о 0 0 Протокол Д А К  №95 від 
26.04.2012 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

України від  27.04.2012 
р., №1485 л),

9 0403 Системні науки та 

кібернетика

6.040302 Інформатика 25 25 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р , 

№434л)

10 0501 Інформатика та 
обчислювальна 

тесніка

6.050101 Комп'ютерні науки 25 0 0 Протокол Д А К  №97 від 

06.07.2012 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  кра  ни в 'д  13.07.2012 
р., №2325 л);

11 0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація та 
комп'ютери о-і нтегровані 

технології

50 50 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (на<аз 

М О Н  від 14 03.2016 р . 
N9434n)

12 0504 Металургія та 
матері алознавство

6,050401 Металургія 165 275 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р , 
№434л)

ІЗ 0504 М е т а ^ я Ф У 1
матері алознавсг во

Щ г

Ливарне виробництво 45 45 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р , 
N9434n)

- №
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14 0504 Металургія та 
матеріалознавство

6.050403 Інженерне
матеріалознавство

55 55 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від  14.03.2016 р., 
№434л)

15 0505 М  ашинобудування 
та

матері алообробк а

6.050502 Інженерна механіка 60 90 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р„ 
№434л)

16 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

6.050503 М  ашинобудування 95 180 0 Протокол А К У  №120 від  
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р., 
№434л)

17 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

6.050504 Зварювання 100 200 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р„ 
№434л)

18 0506 Енергетика та 
енергетичне 

машинобудування

6.050601 Теплоенергетика зо ЗО 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (нахаз 

М О Н  від  14.03.2016 р., 
Na434n)

19 0507 Елетротєхніката
електромеханіка

6.050701 Електротехніка та 
елехтротехнології

65 115 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (нахаз 

М О Н  від 14.03.2016р, 
№434л)

20 0507 Елетротехніката
електромеханіка

6.050702 Електромеханіка 20 20 0 Протокол А К У  № 109 
від  03.06.2014 р. (наказ 
М О Н  від  11.06.2014 р„ 

Ns2323n)

21 0514 Біотехнологія 6.051402 Біомедична інженерія 25 0 0 Протокол А К У  №115 від 

31.03.2015 р. (нахаз 
М О Н  від  14.04.2015 р„ 

№553л)

22 0601 Будівництво та 
архітектура

6.060101 Будівництво 25 20 0 Протокол А К У  №110 
від  08.07.2014 р. (наказ 
М О Н  від  15.07.2014 р„ 

№2642л).

23 0701 Транспорт і 
транспортна 

інфраструктура

6.070101 Транспортні технології 
(за видами)

210 230 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (нахаз 

М О Н  від 14.03.2016 р., 
Ne434n)

24 1301 Соціальне
забезлехєння

6.130102 Соціальна робота зо ЗО 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від  30.11.2015р„ 
№1931л)

25 1401 Сфера
обслуговування

6.140103 Туризм зо 0 0 Протокол А К У  №118 від 

24.07.2015 р. (наказ 
М О Н  від 28.07.2015 р , 

№1709л)

П ід го товка  спец іал істів

1 0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта 
(Будівництво)

2 5 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від  30.11.2015 р . 
№1931л)

2 0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта 
(Економіка)

15 10 0 Протокол А К У  Ns99 від 

29.11.2012 р. (наказ 
МОНмолодьслорт 

У  крани в ід  06.12.2012 
р ,  N82688 л)

3 0203 Гуманітарні науки 7.02030304 Переклад 10 10 0 Протокол А К У  №119 
від  17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015р„ 
№1931л)

4 0305 Економі ката  
підприємництво

7.03050401 Економіка підприємства 
(за видами економічної 

діяльності)

2 3 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (нахаз 
М О Н  від 14.03.2016 р, 

№434л)

5 0305 Економі ката  

підприємництво

7.03050701 Маркетинг 5 20 0 Протокол А К У  №120 

від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

N8434л)

6 0305 Економіка та__ -
підприємглзідакР

------ ZQ3050801

щ іх
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими 
програмами)

0 5 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р , 

Na434n)
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7 0305 Економі ката  
підприємництво

7.03050802 Банківська справа 0 5 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р . 
№1931л)

8 0305 Економі ка та  
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 5 5 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р.. 

Ne434n)

9 0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної' 

діяльності)

5 10 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р., 
№1931л)

11 0403 Системні науки та 
кібернетика

7.04030201 Інформатика 5 10 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р.. 

149434л)

12 0502 Автоматика та 
управління

7.05020201 Автоматизоване
управління

технологічними
процесами

5 20 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

13 0504 Металургія та 
матері алознавство

7.05040101 Металургія чорних 
металів

20 ПО 0 Протокол А К У  N9120 
від 01,03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

14 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040104 Обробка металі в тиском 20 80 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

15 0504 Металургія та 

матеріалознавство

7.05040106 Промислова
теплотехніка

5 20 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р . 
N91931л)

16 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040201 Ливарне виробництво 
чорних і кольорових 

металів і сплавів

зо зо 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р , 

N9434n)

17 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040301 Прикладне 
матері алознавство

0 5 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р., 
№1931л);

18 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040305 Термічна обробка 
металів

5 10 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

19 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

7.05050201 Технології

машинобудування
5 65 0 Протокол А К У  №120 

від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016р, 

N9434л)

20 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

7.05050301 Металорізальні верстати 
та системи

5 35 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від  14.03.2016 р , 

№434л)

22 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

7.05050311 Металургійне
обладнання

5 35 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

Na434л)

23 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

7.05050401 Технології та 
устаткування 
зварювання

5 65 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

N9434n)

24 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

7.05050403 Відновлення та 
підвищення

зносостійкості деталей і 
конструкцій

5 20 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

N9434л)

25 0506 Енергетика та 
енергетичне 

машинобудування

7.05060101 Теплоенергетика 5 15 0 Протокол А К У  №120 
від  01,03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

26 0507 Елегротекніката
електромеханіка—

7.05070103 Електротехнічні системи 
елєктросложивання (за 

видами)

5 50 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

27 0507
епедїр0ме<еніка

Г Ш и ш л а т и ш і ' :

Системи управління 
виробництвом і 

розпхаділом 
електроенергії

1 5 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)
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28 0507 Елетротехніката
електромеханіка

7.05070204 Електромеханічні 
системи автоматизації та 

електропривод

5 5 0 Протокол А К У  №119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р., 

№1931л)

29 0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010101 Промислове і цивільне 
будівництво

5 0 0 Протокол А К У  №119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р., 

№1931л)

ЗО 0701 Транспорті
транспортна

інфраструктура

7.07010101 Транспортні системи (за 
видами транспорту)

40 40 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р., 
Nffl 931л)

31 0701 Транспорті
транспортна

інфраструктура

7.07010102 Організація перевезень і 
управління на 

транспорті (за видами 
транспорту)

50 80 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р . 

№434л)

32 1301 Соціальне
забезпечення

7.13010201 Соціальна робота 5 10 0 П ро токо лА К У  №119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р„ 

№1931л)

П ід го товка  магістр ів
1 0101 Педагогічна освіта 8.01010401 Професійна освіта 

(Будівництво)
ІЗ 10 0 П ро токо лА К У  №119 

від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р , 

№1931л)
2 0203 Гуманітарні н^ ки 8.02030304 Переклад 45 10 0 П ро токо лА К У  №119 

від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р„ 

№1931л)

3 0305 Економі к а та  
підприємництво

8.03050401 Економ іка підприємства 
(за видами економічної 

діяльності)

28 22 0 П ро токо лА К У  №120 

від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

Ne434n)

4 0305 Економі к а та  
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 20 20 0 П ро токо лА К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р„ 

N8434^

5 0305 Економі к а та  
підприємництво

8.03050801 Ф інанси і кредит (за 
спеціалізованими 

програмами)

20 20 0 П ро токо лА К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)
6 0305 Економі к ата  

підприємництво
8.03050802 Банківська справа 25 10 0 П ро токо лА К У  №119 від 

17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р., 

№1931л)

7 0305 Економі к а та  
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 25 25 0 П ро токо лА К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

No434n)

8 0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 

діяльності)

зо 20 0 П ро токо лА К У  N8119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р„ 

№1931л)

9 0403 Системні науки та 

кібернетика

8.04030101 Прикладна математика зо 0 0 П ро токо лА К У  №119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р„ 

N81931л)

10 0403 Системні науки та 

кібернетика

8.04030201 Інформатика 20 20 0 П ро токо лА К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р„ 
N8434л)

11 0502 Автоматика та 
управління

8.05020201 Автоматизоване
управління

технологічними
процесами

35 20 0 П ро токо лА К У  N8120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

Ne434n)

12 0502 Автоматика та 
управління

8.05020202 Комп'ютерно- 
інтєгровані танологічн і 
процеси і виробництва

5 0 0 П ро токо лА К У  №101 від 

31.01.2013 р. (наказ 
МОНмолздьслорт 

України від  08.02.2013 

р„ №300л);

13 0504

Г 0 У М Ш

О Д У Д О М » Металургія чорних 
металів

60 20 0 П ротоколАКУ  N8120 

від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14,03.2016р., 

Ne434n)

в  - і
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14 0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040104 Обробка металів тиском 35 35 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р , 

№434л)

15 0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040106 Промислова
теплотехніка

25 10 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р , 
№1931л)

16 0504 Металургія та 
матері алознавство

8.05040201 Я иварне виробництво 
чорних і кольорових 

металів і сплавів

15 15 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016р, 

№434л)
17 0504 Металургія та  

матеріалознавство
8.05040301 Прикладне

матеріалознавство
зо 25 0 Протокол А К У  №119 

від  17.11,2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р . 

№1931л)

18 0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040303 Композиційні та 
порошкові матеріали, 

покриття

10 5 0 Протокол А К У  №103 від 
26.04.2013 р. (наказ 

М О Н  від 30.04.2013 р., 
№1480-л);

19 0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040304 Металознавство 10 5 0 Протокол Д А К  N095 від 
26.04.2012 р. (наказ 
МОНмолодьстюрт 

У  кра  ни від  27.04.2012 
р ,  №1485 л);

20 0504 Металургія та 
матері алознавство

8.05040305 Термічна обробка 
металів

20 10 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

No434n)

21 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

8.05050201 Теснології
машинобудування

25 25 0 Протокол А К У  №120 

від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р . 

No434л)
22 0505 М  ашинобудування 

та
матері алообробка

8.05050203 Обладнання та 
теснології пластичного 

формування конструкцій 
машинобудування

10 5 0 Протокол Д А К  №68 від 
30.06.2011 р. (наказ 
МОНмолодьстюрт 

Укра їни від  01.07.2011 
р ,  №2487-Л);

23 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

8.05050204 Обробка металі в за 
спецтєхнологі ями

10 0 0 Протокол Д А К  №95 від 
26.04.2012 р. (наказ 
МОНмолодьстюрт 

У  крани  від  27.04.2012 
р ,  №1485 л)

24 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

8.05050301 Металорізальні верстати 
та  системи

25 25 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

N9434n)
25 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

8.05050302 Інструментальне
виробництво

10 10 0 Протокол Д А К  NsS5 від 
26 04.2012 р. (наказ 
МОНмолодьстюрт 

Укра їни від  27.04.2012 
р ,  №1485 л)

26 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

8.05050308 Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і 

обладнання

25 25 0 Протокол А К У  №119 

від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015р. 

№1931л)

27 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

8.05050311 Металургійне
обладнання

25 25 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р . 

N9434n)

28 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

8.05050401 Теснології та 
устаткування 
зварювання

35 35 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р . 

N9434n)
29 0505 М  ашинобудування 

та
матері алообробка

8.05050403 Відновлення та 
підвищення

зносостійкості деталей і 
конструкцій

35 35 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

ЗО 0506 Енергетика та 
енергетичне 

машинобудування

ft н

8.05060101 Теплоенергетика 25 10 0 Протокол А К У  №120 
від  01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

№434л)

31 0506

машинобудування

І г Ш і п  Ш У ■ ш ш В

Енергетичний
менеджмент

15 0 0 Протокол А К У  №115 від 
31.03.2015 р. (наказ 

М О Н  від 14.04.2015 р., 

№553л)
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32 0507 Елетротетсніката
електромеханіка

8.05070103 Електротвснічні системи 
єпєктроспоживання (за 

видами)

зо ЗО 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016р„ 

Ne434n)

33 0507 Елегрогегніка та 
електромеханіка

8.05070106 Системи управління 
виробництвом і 

розподілом 
електроенергії

24 15 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р., 

No434n)

34 0507 Елегротехніката
електрометсаніка

8.05070204 Електромеханічні 
системи автоматизації та 

електропривод

15 15 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р„ 
№1931л)

35 0601 Будівництво та 
архітектура

8.06010101 Промислове і цивільне 
будівництво

20 0 0 Протокол А К У  №119 
від 17.11.2015 р. (наказ 
М О Н  від 30.11.2015 р . 

№1931л)

36 0701 Транспорті

транспортна
інфраструктура

8.07010101 Транспортні системи (за 
видами транспорту)

35 10 0 Протокол А К У  №119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р., 
№1931л)

37 0701 Транспорті

транспортна
інфраструктура

8.07010102 Організація перевезень і 
управління на 

транспорті (за видами 
транспорту)

80 50 0 Протокол А К У  №120 
від 01.03.2016 р. (наказ 
М О Н  від 14.03.2016 р , 

Na434n)

38 1301 Соціальне
забезпе-ієння

8.13010201 Соціальна робота 20 20 0 Протокол А К У  N9119 від 
17.11.2015 р. (наказ 

М О Н  від 30.11.2015 р„ 
№1931л)

39 1801 Специфчні

категорії

8.18010010 Якість, стандартизація 
тасєртифкац ія

10 0 0 Протокол Д А К  №95 від 

26,04,2012 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

Укра їни від  27.04.2012 
р „ №1485 л)

40 1801 Специфчні
категорії

8.18010011 1 нтелектуальна владні сть 15 15 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016р„ 
N9434n)

41 1801 Специфчні
категорії

8.18010012 Управління
інноваційною

діяльністю

15 0 0 Протокол Д А К  №96 від 
25,05.2012 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

України від 01.06.2012 
р „ №2117 л);

42 1801 Специфчні
категорії

8.18010013 Управління проектами 15 0 0 Протокол А К У  №101 від 
31.01.2013 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

України від 08.02.2013 
р ,  №300л) ;

43 1801 Специфчні
категорії

8.18010015 Консолідована
інформація

10 5 0 Протокол А К У  №120 від 
01.03.2016 р. (наказ 

М О Н  від 14.03.2016 р , 
№434л)

44 1801 Специфчні

категорії

8.18010016 Б  знес-адмі ні стрування 25 0 0 Протокол А К У  N2115 від 
31.03.2015 р. (наказ 

М О Н  від 14.04.2015 р., 

№553л)

45 1801 Специфчні
категорії

8.18010017 Економ іка довкілля і 
природних ресурсів

10 0 0 Протокол А К У  № 109 
від 03.06.2014 р. (наказ 
М О Н  від 11.06.2014 р , 

Ns2323n)

Переп ідготовка спец іал істів: (відповідно до постанови Кабінету М ін істр ів  України від 27.08.2010 р. №787)

Переп ідготовка спец іал істів

і 0305 Економі к а та  
підприємництво

7.03050401 Економ іка підприємства 
(за видами економічної 

діяльності)

0 ЗО 0 Протокол Д А К  №87 від 

25.05.2011 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

України від  07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

2 0305 Економі к ата  
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 0 зо 0 Протокол Д А К  №87 від 

25.05.2011 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

України від  07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

3 0305 Економі к а та  
Підприємництво.

^ д а ї т и  U

7.03050801 Ф інанси і кредит (за 
спеціалізованими 

програмами)

0 25 0 Протокол Д А К  №67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

України від 07.06.2011 

р „ N82128^)
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4 0305 Економі ка та  
підприємництво

7.03050802 Банківська справа 0 ЗО 0 Протокол Д А К  Ns67 від 

25.05.2011 р. (наказ 
М ОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р„ №212&-Л)

5 0305 Економі ката  
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 0 зо 0 Протокол Д А К  №67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р., №2128-Л)

6 0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 

діяльності)

0 ЗО 0 Протокол Д А К  №88 від 
30.06.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

Укра їни від 01.07.2011 
р „ №2487-Л);

7 0403 Системні неуки та 
кібернетика

7.04030201 Інформатика 0 10 0 Протокол Д А К  Na67 від 
25.05.2011 р. (нахаз 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

8 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040101 Металургія чорних 
металів

0 50 0 Протокол Д А К  Na67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

9 0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040104 Обробка металі в тиском 0 40 0 Протокол Д А К  №87 від 
25.05.2011 р. (нахаз 
МОНмолодьспорт 

У кр й н и  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

10 0505 Машинобудування

та
матері алообробк а

7.05050201 Технології
машинобудування

0 25 0 Протокол Д А К  №67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

11 0505 Машинобудування

та
матері алообробка

7.05050301 Металорізальні верстати 
та системи

0 зо 0 Протокол Д А К  №67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  кра  ни від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

12 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

7.05050311 Металургійне
обладнання

0 зо 0 Протокол Д А К  Na67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 

р ,  №2128-Л)

13 0505 М  ашинобудування 
та

матері алообробка

7.05050401 Технології та 
устаткування 
зварювання

0 зо 0 Протокол Д А К  Na67 від 

25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №212&-Л)

14 0505 Машинобудування
та

матері алообробка

7.05050403 Відновлення та 
підвищення

зносостійкості деталей і 
конструкцій

0 зо 0 Протокол Д А К  N867 від 
25.05.2011 р  (нахаз 
МОНмолодьспорт 

У  кра  ни ві д  07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

15 0507 Епегротехніката
електромеханіка

7.05070103 Електротехнічні системи 
елєктрсхложивання (за 

видами)

0 50 0 Протокол Д А К  Na67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М  О Н  молодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

16 0701 Транспорті

транспортна
інфраструктура

7.07010102 Організація перевезень і 
управління на 

транспорті (за видами 
транспорту)

0 зо 0 Протокол Д А К  Na67 від 

25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У  кра ни а  д  07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

17 Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) В меках загального 
лі цензованого обсягу

Протокол Д А К  №87 від 
25.05.2011 р. (нахаз 
МОНмолодьспорт 

У  крани  від 07.06.2011 
р ,  №2128-Л)

20 П ідвищення кваліфкації за а< р^^фв^іим^надрдааМи^спєці альностями)

И і п Г  ш ч

650 Протокол Д А К  Na60 від 

17.12.2009 р. (наказ 
М О Н  від 31.12.2009 р., 

№3101-Л)

7 A



21 Підвищення кваліфкації педагогічних працівників у  галузі знань 0101 "Педагогічна 

освіта"

600 Протокол А К У  №115 від 
31.03.2015 р. (наказ 

М О Н  від 14.04.2015 р., 

№553л);

Д ля відокремлених структурних  підрозділів:
М ар іупол ьський  ме<аніко-мегалургійний коледж Державного вищ ого навчального закладу «Приазовський державний техн ічний університет» 

(адреса- R7505 Донецьк а обл., м. М ар іуполь, вул. Я н аГ угел я , 6.10)

ідентиф кац ійний
код

00193559

П ідготовка  молодших спец іал істів: (відповідно до  постанови Кабінету М ін істр ів  Украни  від  20.06.2007 р. №639)

305 Економі ката  
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік з о 0 0 протокол Д А К  №68 від
30.06,2011,

наказ МОНмолодьспорт 
У  країни №2487-Л від

01.07.2011

2 0306 Менеджмвгт і 
адміністрування

5.03060101 Організація виробництва 25 0 0 протокол А К У  №120 від
01.03.2016,

наказ М О Н  №434л від
14.03.2016

3 0 5 0 1 Інформатика та 
обчислювальна 

тесніка

5.05010301 Розробка програмного 
забезпечення

60 з о 0 Протокол Д А К  №67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

України від 07.06.2011 
р., №2128-Л);

4 0504 Металургія та 
матері апознавство

5.05040102 Доменне виробництво 20 15 0 протокол А К У  №109 від
03.06.2014,

наказ М О Н  №2323л від 
11.06.2014

5 0504 Металургія та 
матеріалознавство

5.05040103 Виробництво сталі і 
феросплавів

зо зо 0 Протокол Д А К  Nt67 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М  ОНмолодьспорт 

У кр ан и  від  07.06.2011 
р., №2128-Л);

6 0504 Металургія та 
матері апознавство

5.05040106 Обробка металів тиском зо зо 0 Протокол Д А К  N567 від 
25.05.2011 р. (насаз 
М  ОНмолодьспорт 

У к р а н и  від  07.06.2011 
р., №2128-Л);

7 0504 Металургія та 
матері апознавство

5.05040301 Термічна обробка 
металів

зо ЗО 0 Протокол Д А К  №95 від 
26.04 2012 р. (наказ 
М ОНмолодьспорт 

України від  27.04.2012 

р ,  №1485-Л),

8 0505 М ашинобудування 
та

матері алообробка

5.05050205 Обслуговування та 
ремонт обладнання 

металургійних 
підприємств

60 60 0 Протокол Д А К  N567 від 
25.05.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У к р а н и  від  07.06.2011 
р., №2128-Л);

9 0506 Енергетика та 
енергетичне 

машинобудування

5.05060104 Експлуатація 

теплотехнічного і 
теплотесналогі чного 
устаткування і систем 

теплопостачання

зо 15 0 протокол А К У  №110 від
08.07.2014,

наказ М О Н  №2642л від
15.07.2014

І0 0507 Електротехніка та 
епєктромасаніка

5.05070107 М онтак  і експлуатація 
з а хб ів  автоматики 
електричних систем

45 25 0 протокол А К У  №103 від
26,04.2013,

насаз М О Н  №1480-л від
30 04.2013

II 0601 Будівництво та 
архітектура

5.06010301 Обслуговування 
устаткування систем 

водопостачання і 
водовідведення

зо зо 0 протокол А К У  №117 від

30,06.2015,
наказ М О Н  №1683л від

03.07.2015

12 0701 Транспорті

транспортна
інфраструктура

507010103 Організація перевезень і 

управляння на 
залізничному транспорті

зо 45 0 Протокол Д А К  №87 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М ОНмолодьспорт 

України від  07.06.2011 

р., №2126-Л);

13 0701 Транспорті
транспортна

5.07010501

іr e & g g » ,

Технічне
обслуговування, ремонт 

та експлуатаці я тягового 
рухомого складу

зо зо 0 Протокол Д А К  N567 від 
25.05.2011 р. (наказ 
М ОНмолодьспорт 

Укра їни від  07.06.2011 
р., №2128-Л),

М ар іупольський  к о л б ^ Д ^ Й & к о г о в Р п ^ ^ а д ч а д ь н о г о з а к л а д у  "П риазовський  державний техн ічний  університет" 
f f e g Ujroeca 87532, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69)
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ід ентиф кац ійний 

_  код___ ____

36599572

П ідготовка молодших спец іал істів: (відповідно до постанови Кгбінегу М ін істр ів  України від 20.06.2007 р. Ns839)

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство зо зо 0 Протокол А К У  N2116 від
28.05.2015

наказ М О Н  №1415л від
10.06.2015

2 0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060102 Організація 
обслуговування на 

транспорті

40 40 0 Протокол А К У  №114 від
27.01.2015

наказ М О Н  №133л від
06.02.2015

3 0502 Автоматика та 
управління

5.05020201 Монтаж, обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 

технологічного 
виробництва

50 25 0 Протокол А К У  №94 від
23.03.2012

наказ МОНмолодьспорт 

N21025л від 30.03.2012

4 0505 Машинобудування
та

матеріалообробка

5.05050302 Технологія обробки 
матеріалі в на верстатах і 

автоматичних лініях

60 60 0 Протокол Д А К  №86 від 
10.03.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У крани  від 31.03.2011 
р., №764-Л);

5 0505 М  ашинобудування 

та
матері алообробка

5.05050401 Зварювальне
виробництво

60 60 0 Протокол Д А К  №86 від 
10.03.2011 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

України від 31.03.2011 
р „ №764-Л);

6 0507 Електротон і ката  
електромеханіка

5..05070104 Монтаих і експлуатація 
електроустаткування 

підприємстві цивільних 

споруд

60 60 0 П ротоколАКУ  N2116 від
28.05.2015

наказ М О Н  N21415л від

10.06.2015

7 0601 Будівництво та 
архітахтура

5.06010115 Опорядження будівель і 
споруд та  буді вельний 

дизайн

50 0 0 Протокол Д А К  N292 від 
26.01.2012 р. (наказ 
МОНмолодьспорт 

У кр ан и  від 02.02.2012 
р., N2265-n);

8 0701 Транспорті
транспортна

інфраструктура

5.07010102 Організація перевезень і 
управління на 
автотранспорті

50 50 0 П ро токо лА К У  № 116від
28.05.2015

наказ М О Н  N21415л від
10.06.2015

9 1401 Сфера
обслуговування

5.14010301 Туристичне
обслуговування

25 0 0 П ро токо лА К У  N292від
26.01.2012

наказ МОНмолодьспорт 
№265л від 02.02.2012

М ар іупольський  маш инобудівний коледж Державного вищ ого навчального зак л а д у " Приазовський державний техн ічний університет" 
(адреса 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська 6.1)

ідентиф кац ійний
код 04601920

П ідготовка молодш их спец іал істів: (відповідно до постанови Кабінету М ін істр ів  України від 20.06.2007 р №839)

І 0305

Економі ка та  
підприємництво

5.03050201
Інформаційна діяльність 

підприємства
25 0 0

П ротоколАКУ  № 109 

від 03.06.2014 наказ 
М О Н  № 2323л від

11.06.2014

2 0306

Економі ка та  
підприємництво

5.03050401 Економіка підприємства 50 25 0

П ро токо лА К У  № 103від 
26.04.2013 р. наказ М О Н  

№ 1480-л від
30.04.20I3

3 0307

Економі ка та  
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 25 0 0

П ро токо лА К У  № 109 
від 03.06.2014 наказ 

М О Н  N2 2323л ад  
11.06.2014

4 0501

Інформатика та 
обчислювальна 

техніка
5.05010301

Розробка програмного 
забезпечення

55 40 0

П ро токо лА К У  № 109 
від 03.06.2014 наказ 
М О Н  № 2323л від 

11.06.2014

5 0505

Машинобудвання
та

матері алообробка 5.05050201

Технічне
облсуговування і ремонт 

устаткування 
підприємств 

машинобудвання

50 50 0

П ро токо лА К У  № 109 
від 03.06.2014 наказ 

М О Н  № 2323л від 
11.06.2014

6 0505

М а ш и ^ їїв д А І Ш

матері алообробка

і

т 05050302

я а в Ш я І . - и

Технологія обробки 
матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях
25 0 0

П ро токо лА К У  № 116 

від 28.05.2015 р. наказ 
М О Н  № 1415л від

10,06.2015

SO



7 0505

Машинобудвсння
та

матері алообробка
5,05050401 -

Зварювальне
виробництво

50 50 0

Протокол А К У  № 109 
від  03,06.2014 наказ 
М  ОН № 2323л від 

11.06.2014
П ід готовка  молодших спец іал істів , бакалаврів , спец іал істів , магістр ів  В 

цьому розділі вказується п ідготовка  молодш их спец іал істів , бакалаврів, спец іал істів, магістр ів  згідно з  А к т о м  узгодження переліку 
спеціальност е й , за якими здійснюєт ься п ідгот овка здобувані в вищої освіт и за ст упенем (освіт ньо-квагіфкаційним рівнем), т  а  л  цензованого сбсягу 
(т аблиця «Узагагьнений пеоегік спеціальностей т а  ті иензовані обсяги» і відповідно до  наказу М ін іс т  ерст ва освіт и  і науки Укра їни від  1 9 .1 2 .2 0 1 6  

№ 1 5 6 5  «Про узагальнення перегіків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів т а  переоформлення се р т и ф к а т ів  про 
акредиг ацію напрямів т  а спеціальност ей», зареєст рованого в М ін іст ерст ві юст и ц ї України 1 0  січня 2 0 1 7  року за N9 2 0 /2 9 8 8 8  (даті -  наказ № 

1 5 6 5 )  *
№ з/п | 111 ифр галузі знань | Назва галузі знань | Код спеціальності | Назва спеціальності | Ліцензований обсяг | П ідстава

П ідготовк а бак алаврі в

1 01 Осаіта'Педагогіка 015 Профєойна освіта 

(Будівництво)

ЗО наказ М іністерства 
осв ітн і неуки У  крани 

від  19.12.2016 № 1565

2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 75 наказ М іністерства 
освіти і неуки У  кра ни 
від  19.12.2016 № 1565

3 05 Соціальні та 
поводі нкові науки

051 Економіка 55 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

4 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 60 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від  19.12.2016 № 1565

5 07 Управи ння та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

100 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.122016 № 1565

6 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 70 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від 19.122016 № 1565

7 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 65 наказ М іністерства 
освіти і науки У крани 
від 19.12.2016 № 1565

8 11 Математика та 
статистика

113 Прикладна математика зо наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

9 12 Інформаційні
текнолопї

122 Комп'ютерні на/ки та 
інформаційні технології

75 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

10 13 Механічна
інженерія

131 П рикладна м е о н і ка 450 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

11 ІЗ Механічна
інженерія

132 М  атері алознавство ПО наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.122016 № 1565

12 13 Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

275 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

ІЗ 13 Месанічна
інженерія

136 Металургія 530 наказ М іністерства 
освіти і н^ ки  України 
від 19.12.2016 № 1565

14 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика 
електротоні ка та 
електромоаніка

220 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

15 14 Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика 60 на<аз М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

16 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп'ютерно-і нтєгровані 

теснології

100 наказ М іністерства 
освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

17 16 Х ім іч н а  та 
біо інженерія

163 Бомедична інженерія 25 на<аз М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

18 19 Архітектура та 
будівництво

192 Буді вництво та циві льна 
інженерія

45 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

19 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 60 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.122016 № 1565

20 24 С ф ера
обслуговування

/ Л £ >  ..ЛНЛВЧл.

242 Туризм зо наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

21 27 /А ! "
ж х

Транспортні технології 
(на залізничному 

транспорті)

200 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565



22 27 Транспорт 275 Т р а н с п о р т н і технології 
(на автомобільному 

транспорті)

2 4 0 н а к а з  М ін іс т е р с т в а  

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

П ідготовка спец іал істів

1 01 Освіта'Педагогіка 015 Професійна освіта 
(Будівництво)

7 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 20 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
вія 19.12.2016 № 1565

3 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 35 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

4 07 Управління та 
адміністрування

071 Обтік  і оподаткування 40 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

5 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та  страхування

65 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

6 07 У  правління та  
адміністрування

073 Менеджмент 45 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

7 07 Управління та  
адміністрування

075 Маркетинг 55 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

8 12 Інформаційні
Т0СНОЛОГІЇ

122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

25 наказ М ін істерства 
осв ітн і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

9 ІЗ Механічна
інженерія

131 Прикладна механіка 165 наказ М ін істерства 

осати  і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

10 13 Механічна
інженерія

132 Матеріалознавство 20 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

11 13 Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

80 наказ М ін істерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

12 13 Механічна
інженерія

136 Металургія 315 на<аз М ін істерства 

освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

ІЗ 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика 
електротехніка та 
електромеханіка

71 на<аз М ін істерства 
освіти і науки Укра їни 
від  19.12.2016 № 1565

14 14 Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика 20 наказ М ін істерства 

освіти і науки Укра їни 
від  19.12.2016 № 1565

15 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-і нтег ровані 

технології

25 наказ М  і ні стєрства 
освіти і науки Укра їни 
від  19.12.2016 № 1565

16 19 Архітектура та 

будівництво
192 Буді вництво та  цивільна 

інженерія
5 наказ М ін істерства 

освіти і науки У  кра  ни 
від  19.12.2016 № 1565

17 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 15 наказ М  і ні стєрства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

18 27 Транспорт 275 Транспортні технології 
(на залізничному 

транспорті)

95 наказ М ін істерства 

освіти і науки Укра їни 
від  19.12.2016 № 1565

19 27 Транспорт 275 Транспортні технології 
(на автомобільному 

транспорті)

115 наказ М ін істерства 

освіти і науки Укра їни 
в ія 19.12.2016 № 1565

П ід го товка  магістр ів

1 01 Освіта'Педагогіка 015 Профаз йна освіта 
(Будівництво)

23 наказ М ін істерства 
освіти і науки Укра їни  
від  19.12.2016 № 1565

2 03 Гуманітарні науки 035 Ф ілологія 55 наказ М ін істерства 

о са ти  і науки Укра їни  
від  19.122016 № 1565

3 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 60 наказ М ін істерства 

освіти і науки Укра їни
від  19.12.2016 № 1565

4 07 УправдііЗн^% св
адміністрування

Ш ш :.Ж, Облік і оподаткування 50 наказ М ін істерства 

осати  і науки Укра їни 
від  19.12.2016 № 1565

l/< t47 ^ V.
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5 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та  страхування

75 наказ М іністерства 
освіти і неуки України 
від  19.122016 № 1565

6 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 105 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від 19.12.2016 № 1565

7 07 У  правління та 
адміністрування

075 Маркетинг 40 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19 12.2016 № 1565

8 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торті вля таб і ржоеа 

діяльність

40 наказ М іністерства 
освіти і н^ ки  У  крани 
від 19.12.2016 № 1565

9 11 Математика та 
статистика

113 Прикладна математика зо наказ М іністерства 
освіти і н^ ки  України 
від  19.12.2016 № 1565

10 13 Механічна
інженерія

131 Прикладна механіка 200 наказ М іністерства 
освіти і неуки У  крани 
від 19.12.2016 № 1565

11 13 Механічна
інженерія

132 М агєрі апознавсгео 115 нахаз М іністерства 
освіти і неуки України 
від 19.12.2016 № 1565

12 13 Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

170 наказ М іністерства 
освіти і неуки України 
від  19.12.2016 № 1565

13 13 Механічна
інженерія

136 Металургія 215 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

14 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика 
електротехніка та 
електромеханіка

129 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

15 14 Електрична
інженерія

144 Теплоенергетика 50 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
а д  19.12.2016 № 1565

16 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп'ютерно-і нтег ровані 

технології

60 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

17 19 Архітектура та 
будівництво

192 Буді вництво та цивільна 
інженерія

20 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

18 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 40 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

19 27 Транспорт 275 Транспортні технології 
(на залізничному 

транспорті)

75 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від 19.12.2016 № 1565

20 27 Транспорт 275 Транспортні технології 
(на автомобільному 

транспорті)

100 наказ М іністерства 

освіти і науки У  крани 
від 19.12.2016 № 1565

Д ля відокремлених структурних підрозділів:
М ар іупол ьський  механ іко-металургійний коледж Державного вищ ого навчального закладу «Приазовський державний техн ічний університет» 

(адреса: 87505 Донецькаобл ., м. М ар іуполь, вул. Я н аГ угеп я , 6.10)

ідентиф кац ійний
код

00193559

П ід го товка  молодших спец іал істів

1 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 25 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.122016 № 1565

2 12 1 нхформаці йні 
технології

121 Інженерія програмного 
забезпечення

90 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

3 13 Механічна
інженерія

132 М  агєрі апознавство 60 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

4 ІЗ Механічна
інженерія

133 Глузеве
машинобудування

120 наказ М іністерства 
освіти і науки У  крани 
від 19.12.2016 №1565

5 13 Механічна
інженерія

136 Металургія 155 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.122016 №1565

6 14 Електрична

інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

70 наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

7 14 і  н
ігріхенєрїя

Теплоенергетика 45 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565



8 19 Архітектура та 
будівництво

192 Буді вництво та  цивільна 
інженерія

25 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від 19.12.2016 № 1565

9 27 Транспорт 275 Транспор т і твснології 
(Організація перевезень 

і управління на 
залізничному 
транспорті)

75 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

10 27 Транспорт 273 Залізничний транспорт 60 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

М ар іупольський  коледж Д ерж авного вищ ого навчального закладу "П риазовський державний техн ічний університет" 
(вуя Георгіївська, 69, м. Маріуполь, 87532)

ідентиф кац ійний

код

36599572

П ідготовк а молодших спец іал істів

1 08 Право 081 Право 60 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

2 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 80 наказ М іністерства 
освіти і науки У  крани 
від  19.12.2016 № 1565

3 13 Месанічна
інженерія

131 Прикладна месаніка 120 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від  19.122016 № 1565

4 13 Ме<анічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування

120 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра  ни 
від  19.12.2016 № 1565

5 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика 
електротоні ката  
елєктромоаніка

120 наказ М іністерства 
освіти і н^ ки  України 

від  19.12.2016 № 1565

6 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп 'ютєрно-і нтєг роеан і 

технології

75 наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від  19.12.2016 № 1565

7 19 Архітектура та 
будівництво

192 Буді вництво та  цивільна 
інженерія

50 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

8 27 Транспорт 275 Транспор т і те то л о г ії 
(за видами)

100 наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

9 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм 25 наказ М іністерства 
освіти і н^ ки  України 
від 19.12.2016 № 1565

М ар іупол ьський  маш инобудівний коледж Державного вищ ого навчального закл аду" П риазовський державний техн ічний університет" 
(адреса 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вуя Вузівська, 6.1)

ідентиф кац ійний
код 04601920

П ід го товка  молодших спец іал істів

1 05
Соціальні та 

поведінко® науки
051 Економіка 75

наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

2 07
У  правління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування 25

наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

3 07
Управл іння та  

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

25
наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.12.2016 №1565

4 12
Інформаційні

Т0ШОЛОГІЇ
121

Інженерія програмного 
забезпечення

95
наказ М іністерства 

освіти і науки України 

від  19.12.2016 № 1565

5 13
Ме<анічна
інженерія

131 Прикладна мвсаніка 200
наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

6 13
М©<анічна
інженерія

133
Галузеве

машинобудування
25

наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від  19.12.2016 № 1565

П ід го т о в к а  ф ах івц ів  за п е р ш и м  (б а ка л а в р с ь к и м ) , д р у ги м  (м а г іс т е р с ь к и м )  т а  тр е т ім  (о с в іт н ь о -н а у к о в и м )  р ів н я м и  в и щ о ї о св іти  За 
переліком пост анови К М У  від 29 квіт ня 2015 р. № 266 (  у  разі проходж ення ліцензування після дат и набрання чинносг і пост аноеи Кабінет у 
М ін іс г  рів України "П ро зат веодж ення Ліцензійних умов провадж ення о с а т  ньоі діягьност і закгадів осе іт (з 02.02.2016 року). * * Вказуют ься 

спеціагьносг і: 011 «Освіт ні, педагогічні науки», 291 «М іж  народні еідносини, суслітьні комунікації т  а регіональні ст удії», 292 «М іж  народні 

економічні відносини», 281 «П ублчнеw jgaaaH tg j-9  адм ін іст рування», 293 «М іж народнепраю», 122 «Комп 'ю т ерні науки», 226 «Фармація, 
промислова фармаця», 227 «Фізична т к т  е^ЬФфайі^іх-уа п ідсг ав> зм ін до Перегіку гагузей знань і спеціагьносг ей згідно з пост ановою Кабінет у

®д 1 0 0 1 0го  2017 Року №53-
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№п/п Ш ифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спаді альності Ліцензований обсяг Номер рішення за 
кожною спеціальністю 
(наказ М О Н , в якому 

приймалося рі шення до 
даної спеціальності)

П ідготоек а бак алаврі в

І 07 Управління та  
адміністрування

076 Підприємництво, 
торті вля та  бі ржова 

діяльність

ЗО Наказ М О Н  від 
03.03.2017 р. № 38-л

2 18 Виробництво та
Т0СНОЛОГІЇ

183 Технології захисту 
навколишнього 

середовища

25 Наказ М О Н  від 
06.07.2016 р. №1404л

3 19 Архітектура та 
будівництво

191 Архітектура та 
містобудування

ЗО Наказ М О Н  від 
18.08.2016 р. №1416л

П ід го товка  магістр ів

1 12 Інформаційні
теснології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні теснології

25 Наказ М О Н  від 
06.07.2016 р. N21404л 
Постанова К М У  від 

1.02.2017 р. № 53
2 12 Інформаційні

теснології
122 Комп’ютерні науки 60 Наказ М О Н  від 

29.01.2018 р. №90-л

П ід го товка  доктор ів  ф ілософ і

1
05

Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економ іка
10

наказ М іністерства 
освіти і неуки України 
від  03.08.2016 № 933

2

07
Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент
10

наказ М іністерства 
освіти і науки У  кра ни 
від 03.08.2016 № 933

3
07

Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг

10

нас аз М іністерства 

освіти і науки України 
від  03.08.2016 № 933

4 13 Месанічна
інженерія

131 Прикладна механіка
10

наказ М іністерства 
освіти і науки Украі'ни 
від  03.08.2016 № 933

5 ІЗ Месанічна
інженерія

132 Матеріалознавство

10

наказ М іністерства 
освіти і науки Украі'ни 
від  03.08.2016 № 933

б 13 Механічна
інженерія

133 Галузеве
машинобудування 10

наказ М іністерства 
освіти і науки Украі'ни 
від  03.08.2016 № 933

7 13 Месанічна
інженерія

136 Металургія
10

наказ М іністерства 
освіти і науки У  крани 
від 03.08.2016 № 933

8 14 Електрична
інженерія

141 Електроен ерг етик а  
електротехніка та 
елєктромесаніка

10
наказ М іністерства 

освіти і науки України 
від 03.08.2016 № 933

9 27 Транспорт 275 Транспортні теснології 
(за видами) 10

наказ М іністерства 
освіти і науки України 
від 03.08.2016 № 933

Місце провадження освітньої діяльності:
Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
87555 Донецька обл.СЙ. МаріупогьЩ/л. Університетська^] 7

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи
Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовського державного технічного університету" 
87505 Донецька о б л Ш  МаріупогьЩгл. ЯНаГугеляСЗ 10

Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовського державного технічного університету"
87555 Донецька обл.Ий. Маріупольй^л. ГеоргіївськаШ 69

Маріупольський маимнобудівний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовського державного технічного університету" 
87504 Донецька обл.Ш. Маріуполь Сеул ВузівськаШ 1

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішенняСйзначенні у чинній ліцензііСЗа рішення прийняті АКУ у 2015 роціСрІшення М О Н -у  201бО Ь і7  роках): 
рішення МАК від 16.09.1993 р.Е)зотокол №б[р]шення колегії Міносвіти України від 29.09.1993 р.Офотокол №16/5; 
рішення МАК від 19.05.1994 р.Ефотокол №11/ ІІдЗаказ Міносвіти України від 17.06.1994 р.Шг186); 
рішення МАК від 20.10.1994 р.(5]хжжол №14ІЗЗаказ Міносвіти України від 09.11.1994 р.НгЗЮ); 
рішення МАК від 26.01.1995 р.Щхзтокол №1б[цЗаказ Міносвіти України від 29.03.1995 р.Иг77); 
рішення МАК від 20.04.1995 р.5)х)токол №17 (наказ Міносвіти України від 11.05.1995 р. №126); 
рішення ДАК від 13.06.1996 р,С5)хжжол №2; 
рішення ДАК від 02.07.1996 р.йЬотокол №3; 
рішення ДАК від 09.06.1998 р.Щютокол №14; 
рішення ДАК від 09.06.1999 р.ШІхлокол №21; 
рішення ДАК від 06.07.1999 р.Е}ютокол 
рішення ДАК від 20.06.2000 рІїіЬотокол N

З ' Я НО 3 CPU
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рішення ДАК від 11.07.2000 р.ЕНЬотокол №28; 
рішення ДАК від 11.04.2001 р.ЕНЬотокол №32; 
рішення ДАК від 25.10.2001 р.ЕНІзотокол №35;
рішення ДАК від 04.06.2002 р.Егфотокол №39 (наказ МОН від 01.07.2002 р. №377);
рішення ДАК від 10.06.2003 р.ЕНІзотокол №45 (наказ МОН від 23.06.2003 р.(3г401);
рішення ДАК від 22.06.2004 р.ЕНЬотокол №51 (наказ МОН від01.07.2004 р.ЕЙг558);
рішення ДАК від 19.10.2004 р.СпІхітокол №52 (наказ МОН від 26.10.2004 р.ЕЗг2422-Л);
рішення ДАК від 21.12.2004 р.ЕНІхзтокол №53 (наказ МОН від 27.12.2004 р.(3&2728-Л);
рішення ДАК від 22.02.2005 р.ЕНІхжжол №54 (наказ МОН від 09.03.2005 р.Иг415-Л);
рішення ДАК від 19.04.2005 р.ЕНІхзтокол №55 (наказ МОН від 27.04.2005 р.ЕЙг853-Л);
рішення ДАК від 21.04.2005р.ЕН}зотокол №56 (наказ МОН від 30.06.2005 р.СЕЬі858-Л);
рішення ДАК від 11.10.2005р.Со|хжжол №57 (наказ МОН від 25.10.2005 р.ЕВг1998-Л);
рішення ДАК від 02.03.2006 р.ЕпЬотокол №59 (наказ МОН від 09.03.2006 р.ЕБЬ562-Л);
рішення ДАК від 21.04.2006 р.ЕНІзотокол №60 (наказ МОН від 03.05.2006 р Ш і  105-Л);
рішення ДАК від 22.06.2006р.ЕЕ}хзтокол №61 (наказ МОН від 29.06.2006 р.СЗ>2043-Л);
рішення ДАК від 31.10.2006 р.ЕйЬотокол №63 (наказ МОН від 21.11.2006 р.Иг2237-Л);
рішення ДАК від 26.12.2006 р.ЕНІхзтокол № 64 (наказ МОН від 16.01.2007 р.ЕЗг 29-Л);
рішення ДАК від 26,06.2007 р.ЕНІзотокол №67 (наказ МОН від 09.07.2007 р.Иг1843-Л);
рішення ДАК від 27.11.2007 р.ЕНІзотокол N«68 (наказ МОН від 04.12.2007 р .Ш “2144-Л);
рішення ДАК від 28.03.2008 р.ЕНІхзтокол №70 (наказ МОН від 04.04.2008 р.ЕЙ>868-Л);
рішення ДАК від 01.07.2008 р.ЕНІхжжол №72 (наказ МОН від 07.07.2008 р.ЕЙг2180-Л);
рішення ДАК від 07.05.2009 р.ЕНІхжжол №77 (наказ МОН від 12.06.2009 р.ЕЯв2411-Л);
рішення ДАК від 04.06 2009 р.ЕНІхжжол №78 (наказ МОН від 09.07.2009 р.ЕЗ«2673-Л);
рішення ДАК від 02.07.2009 р ЕНІзотокол №79 (наказ МОН від 16.07.2009 р.ЕОг2675-Л);
рішення ДАК від 17.12.2009 р.ЕНІхжжол №80 (наказ МОН від 31.12.2009 р.ЕЙг3101-Л);
рішення ДАК від 25.02.2010 р.ЕНІзотокол №81 (наказ МОН від 11.03.2010 р.ЕЗг516-Л);
рішення ДАК від 30.03.2010 р.ЕНІхжжол №82 (нгказ МОН від 10.06.2010 р.Шг1611-Л);
рішення ДАК від 24.06.2010 р.ЕНІхжжол №84 (наказ МОН від 14.07.2010 р.ЕВ«1850-Л);
рішення ДАК від 05.10.2010 р.ЕНІхжжол № 85 (наказ МОН від 01.11.2010 р.[й2035-Л);
рішення ДАК від 10.03.2011 р.ЕНІхжжол №86 (наказ МОНмолодьспорт України від 31,03.2011 р.ЕЙ«764-Л);
рішення ДАК від 25.05,2011 р.ЕНІхжжол №87 (наказ МОНмолодьспорт України від 07.06.2011 р.ЕЙ2128-Л);
рішення ДАК від 30.06.2011 р.ЕНІхжжол N«88 (наказ МОНмолодьспорт України від 01.07.2011 р.ЕЙг2487-Л);
рішення ДАК від 28.09.2011 р.ЕНІхзтокол №90 (наказ МОНмолодьспорт України від 30.09.2011 p.EEfe2660 л);
рішення ДАК від 26.01.2012 р.ЕНЬотокол N«92 (наказ МОНмолодьспорт України від 02.02,2012 р.ЕЙг262 л);
рішення ДАК від 23.03.2012 р.ЕНІхжжол N«94 (наказ МОНмолодьспорт України від 30.03.2012 р.ЕЙ«1025 л);
рішення ДАК від 26.04.2012 р.ЕНІхзтокол №95 (наказ МОНмолодьспорт України від 27.04.2012 р.ЕЙ«1485 л);
рішення ДАК від 25.05.2012 р.ЕНЬотокол №96 (наказ МОНмолодьспорт України від 01.06.2012 р.ЕЗ«2117л);

рішення ДАК від 06.07.2012 р.ЕНІхзтокол N«97 (наказ МОНмолодьспорт України від 13.07.2012 р.ЕЕЬ2325 л);
рішення АКУ від 29.11.2012 р.ЕНЬотокол N«99 (наказ МОНмолодьспорт України від 06.12.2012 р.Шв2688 л);
рішення АКУ від 27.122012 р.ЕНЬотокол №100 (наказ МОНмолодьспорт України від 04.01.2013 р.ЕЗгі л);
рішення АКУ від 31.01.2013 р.ЕНЬотокол №101 (наказ МОНмолодьспорт України від 08.02.2013 р.ЕЗгЗООл);
рішення АКУ від 29.03.2013 р.ЕНІзотокол №102 (наказ МОН від 05.04.2013 р.ЕЙг927л);
рішення АКУ від 26.04.2013 р.ЕНІзотокол №103 (наказ МОН від 30.04.2013 р.ЕЗг1480-л);
рішення АКУ від 30.05.2013 р ЕйІзотокол №104 (наказ МОН від 04.06.2013 р.ЕЗг2070-л);
рішення АКУ від 03.06.2014 р.ЕНІзотокол №109 (наказ МОН від 11.06.2014 р.ЕВг2323л);
рішення АКУ від 08.07.2014 р.ЕНІзотокол №110 (наказ МОН від 15.07.2014 р.ЕЗг2642л);
рішення АКУ від 27.01.2015 р.ЕНІзотокол №114 (наказ МОН від 06.02.2015 р. №133л);
рішення АКУ від 31.03.2015 р.ЕНІзотокол №115 (наказ МОН від 14.04.2015 р.[Й553л);
рішення АКУ від 28.05.2015 р.ЕНІзотокол №116 (наказ МОН від 10.06.2015 рШг1415л);
рішення АКУ від 30.06.2015 р.ЕНІхзтокол №117 (наказ МОН від 03.07.2015 р.ЕЙП683л);
рішення АКУ від 24.07.2015 р.ЕНІзотокол №118 (наказ МОН від 28.07.2015 р.ЕЗп 709л);
рішення АКУ від 17.11.2015 р.ЕНІзотокол №119 (наказ МОН від 30.11.2015 р.ЕЗгІ 931л);
наказ МОН від 06.07.2016 р. № 1404л;
наказ МОН від 03.08.2016 р. № 933;
наказ МОН від 18.08.2016 р. № 1416л;
наказ МОН від 03.03.2017 р. № 38-л.
Наказ МОН від 29.01.2018 р. №90-л
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КОПлА.

УКРАЇНА

С В І Д О Ц Т В О
про прано власності на

9тьій учебньїй корпус

№493

Місто, село, селище

(наша об’єкта нерухомого майна)

Марнуполь « 04 12

исполком Мариупольского горсовета
(назва органу, який видав свідоцтво)

20 0 2  р.

посвідчує, Щ(Р Делом 9 -твій учебньїй корпус
(у цілому або в частині) 

який розташований в місті, селі, селищі_____ Мариуполе

навул. Казан цева за №

(об’єкт)

государством в лице Верховной радьі Украиньїдійсно належить_____ J г________________ _________________ __________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

__ /ГІриазовский государствснньїй технический универеитет/

За

на праві оощегосударственнои
(форма власності)

власності

В цілому складається одного о с н о в п о т  ________________
( к і л ь к і с т ь )

Свідоцтво видане на підставі _ _ решения Мариупольского горисполкома

будинків (будівель).





^ O f U 'A

:
про право власності
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Донецька обл. ,  м. Маріуполь

М а р і у п о л ь с ь к а  м і с ь к а  р а д а

07.02.2008

Тин об'єкта: 
Адреса об'єкта:

комплекс .
Донецька о б л ., м. Маріуполь, пр. М еталургів 5-1

[Власники Форма власності Частка
(держава в особі загальнодержавна 1/1
М іністерства о св іти  та 
[науки України ( 
ЕПриазовсь-кий державний
[техничний ун івеситет)

щ

hA 1

fill

Опис о б ' є к т а :
загальна площа 6119,0 к в .м .;
основна .будівля ( адміністративно-учбовий корпус) з підвалом, А-2, 
А/п, 4783,1 к в .м .; основна будівля (спортзал) з  переходом, В-2, в, 
511,2 к в .м .; основна будівля (виробничі м ай стерн і), Д-2, 695,9 
к в .м .; основна буд івля < склад готової п родук ц ії) , Б -1, 129,4 к в .м .;

.. £
Підстава: рішення виконавчої о комітета Маріупольської м іськ о ї ради 
Дата: 16 .01.2008 .

В .І .  Ксенофонтов

Г •:



ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Маріупольське бюро технічної інвентаризації

Номер витягу: 
Дата:

17656555
07 .02 .2008

Реєстраційний номер: 
Тип об’єкта:
Адреса об’єкта:
Номер запису: 2695

22043121 . р '
комплекс
Донецька обл.у « .М ар іуп ол ь , пр. Металургів 54 

о киті: 5 *

Дата прийняття рішений про реєстрацію прана власності: 07 .02.2008

Начальник І>П:

А*ар . _jfUieHKQvjQ.M

(X к-сдгіу^

Реєстратор:

Власники Під era ва виникнення права власності Форма власності Частка
держава в о с о б і 
М іністерства о с в іт и  
та науки України ( 
Прлазовсіький 
державний техничний 
ун івеси тет)

с в ід о ц тв о  про право 
в л ас н о с т і /  ЯЯЯ №339586 /  
07 .02 .2008  /  і 
М аріупольська міська рада

• • Н

загальнодррж  
а в на

1 /1
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Ь

здание

і
І

Т І
/ £

УІСІ'ЛЇИЛ

^  о  Ц  т

про прано Власності на 

обіцежития №2

В  О  № 3 8

Місто, село, селище

(назва об’єкта нерухомог о майна)

Мариуполь_________ “ 17* 01 20 03

исполком Мариупольркргр горсрвета
(назва органу, який видав свідоцтво)

посвідчує, ЩО_ в цедом._____ддани&__
(у цілому або в частині)

який розташований в місті, селі, селищі _

обшежития №2
(об’єкт)

Мариуполе

на вул._ Апатова за№ 138

дійсно належить государству в лице Верховной Радьі Украиньї
(прізвище, ім’я та но батькові фізичної особи)

на праві _ обідегосударственной
(форма власності)

В цілому складається

и п
(кількість)

__власності

будинків (будівель).

Свідоцтво видане на пі,
пристроики
ідставі_______ решения Мариупольского горисполкома

20Ж р.

......Со/іошенноOJ /о
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V- О г й к

V - ^ л 4 І  А т^ я '

( С М Д © Щ Ї 1 В ©
про право власності

на 111;с> \омь; лілішо

ДонесиКо UUJ1

нежиле приміщення
Донецька оДл., м. Маріуполь, вул.-Апатова 
А 5 - 4 , А З - 5 ,  А * -* 3 ,  А 4 - 4 ,  П - І , 0 ~ 2 ,  4 - 2 ,  Ж-1 
t : 1 -  І , И - і ,  К - І ,  Д - 1 ,  М—2 , М 1 - 1 , М 2 - 1 , Н -1

і ми «о єкта: 
Адреса об’єкта:

Опис об’єкта:
з а г а л ь н а  площ а 34В.

П ід став а : F і ш е н н  я  Ма р  і  уп  о л  ь с  ь к о  ї  м  і  с  ь ко  ї :  р а  ди  
Дата: 2 1 .0 5 .2 0 0 З^ ^ 7 .
Номер: 207/3 У ,

//2£Уг-г,— 14 ^ W / /  / /
Замісник м. А с т а ф у р о в  О . І:ько$?0 /голови

чиді

V̂tVUHAŷ
№

a».MA™\aN/КАШЙН̂- № 488086

І І І Д І « 1

В ласн ики Ф орм а власності Ч ас г ка
Д е р ж а в а  в  о с о б і  
П р и а з о в с ь к о г о  д е р ж а в н о г о  
т е X н і  ч н о г о  уИІ Б е р с і т е т у

з а г а л ь н о д е р ж а в н а 1 / 1





iCOfXxK

про право власності
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Донецька ос я . ,  м. Маріуполь-.

Тип об'єкта: нежиле приміщення-.;
и.  Маріуполь, еул. Гречеська, Сул. '>Адреса об'єкта: Донецька оОл

А—З, А/и

Ч астка

11 іде гава:
Дата:
Номер:

Рішення Маріупольської"місьі 
2 І .05.200 ^ Ц ; ; • .

г “’ -'3 /
Замісник міські

№ 488088

[Власники Форма власності
Держава в особі '
[приазовського державного 
Ьекнічного уніаерсітету

загальнодержавна ‘
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ПРО РІК ( ГРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МЕРУХОМК МАННО

Маріупольське бюро технічної інвентаризації

і і «мер витягу: 7 95719 
Дата: 18 .06 .2003

Реєстраційний номер: 1509589
Тип об’єкта: нежиле ириміцеї'ШЯ
Адреса об’єкта: Донецька оОл., м. Маріуполь, вул. Г речеська, оуд.

2 9  А - З ,  А /п
Номер запису; 31 в кпин: 2

Власники Піде гана внннкмемни прана пласкості Форма власності Час пса
Держава в осоОі 
Приазовського 
державного 
ТеХМІЧНОГ'О

свідоцтво про право 
власності / САА 488088 /
18.06.2003 /
Маріупольська мі ■..*ька радз 
-

з авальнодерж 
авна

171

. . J

Дат;, нрнйнит гя рішення про реєстрацію права власності: 1 8 . 0 6 . 2 0 0 3

Начальник: БТІ 

Реєстратор
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Є М Д Щ Щ М ©
про право власності

на н е р у х о м і: м а й н о

Донецька оОл

нежиле прим.:щеннн 
Донецька о0л.? м. 
А - 1, А/п

Опис об'єкта:
загальна площа

П ідстаиа: Рішення Маріупольської мі ,;ької ради 
Д ата: 2 1 . 0 5 . 2 0  QJ_. ...
Номер: .

>к &?q ,"г озтрв'м Астафуров 0.1Замісник міс

хоч
азіЧч

Зг ілно/ДЗч ОРИГIH«f: 
НАЧАЛШМ в/АДіта.і

/7  /  П /8 . б о л о да?

№ 488089Серія САА

1 В ласн ики Ф орм а власності Ч астка
Держава в особі 
ІГІриазовського державного

з а г ал ь нодержа б  и а 1/1

[технічного універсітету
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ПРО РЕ< < ГРАЦІЮ ПРАВА В. ІЛС ІЮС ГІ НА ПЕРУЛОМЕ МАННО

Маріупольське бюро технічної інвентаризації

Номер B inary: 795724 
Дата: 18 .06 .2003

Реєстраційний номер: 1509598
Тип об'єкта: нежиле приміщення
Адреса об'єкта: Донецька о б л ., м. Маріуполь, в у л . Казанцева, буд.

! 6~А А- 1,  А / R 
Номер запису: 314 в книзі: .

Власники Підстава ви н и кн ен ня  права власності Ф орм а власності Ч астка
Держава в особі 
Приазовського 
державного 
технічного 
універсітету

свідоцтво про право 
власності / САА 488089 / 
18.06.2003 /
Маріупольська міська рада

загальнодерж 
авна

1 / 1

Дата нринінп гм рішcnjAuamo реєстрацію- права власності: 18 .06 .2003

Н а ч а л ь н и к  і> і

Реєстратор
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ЗГІДНО/^/ ОРИГІН

Начал

os

№ 999398



УКРАЇНА 

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.01.2016 № 7/4-39
м. Маріуполь

Про перейменування об’єктів 
топоніміки міста

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки» від 09.04.2015 №317-VIII та з метою впорядкування вулиць міста Маріуполя у 
місті Маріуполі були проведені громадські слухання щодо перейменування районів у місті, 
вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ та інших об’єктів топоніміки назви 
яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Розглянувши результати проведення громадських слухань, пропозиції громадян, 
підприємств, організацій, керуючись Конституцією України, статтями 26, 37 Закону України 
«Про місцеве самоврядування», Постановою Верховної Ради України від 20.05.2015 №457- 
VIII «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року №32- 
VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну у 
встановленні меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької 
області»

міська рада

ВИРІШИЛА: 1

1. Перейменувати у м. Маріуполі райони у місті, вулиці, провулки, узвози, проїзди, 
проспекти, площі та інші об’єкти топоніміки назви яких містять символіку комуністичного 
тоталітарного режиму (додаток 1).

2. Затвердити у новій редакції «Словник вулиць міста Маріуполя (за 
адміністративними районами) селищ Сартана, Старий Крим, Талаковка» (додаток 2).

3. Головному управлінню містобудування та архітектури (Птушко) інформувати 
Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України про
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перейменування районів у місті, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ та 
інших об’єктів топоніміки м. Маріуполя.

4. Вважати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на земельні 
ділянки та нерухомість, договори, паспорти та інші документи, які містять назви 
перейменованих цим рішенням об'єктів топоніміки, є дійсними з урахуванням вимог 
законодавства.

5. Вважати такими, що втратили чинність:
5.1. Рішення міської ради:
- від 27.09.2009 № 5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города Мариуполя (по 

административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;
- від 15.12.2009 №5/38-6090 «О внесений дополнений в приложение городского совета 

от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города Мариуполя (по 
административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від 26.05.2010 №5/43-6479 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від 19.10.2010 №5/46-6836 «О внесений изменений и дополнений в решение 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам) поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від  21.06.2011 №6/8-601 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя, (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від  20.09.2011 №6/11-965 «О внесений изменений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від  27.03.2012 №6/17-1718 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

- від 28.08.2013 №6/29-3449 «о внесений дополнений в приложение городского совета 
от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города Мариуполя (по 
административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від  24.12.2013 №6/33-4026 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від 30.10.2014 №6/42-4731 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від 05.06.2015 №6/48-5403 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

5.2. Пункт 2 рішень міської ради:
- від 26.05.2009 №5/33-5337 «О присвоєний найменований улицам и переулкам города 

Мариуполя, которьіе находятся в садоводческом товариществе «Портовик»;
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- від 15.09.2009 №5/35-5679 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах и внесений изменений в решение 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951»;

-від 15.12.2009 №5/38-6075 «О внесений изменений в решение городского совета 
от 15.09.2009 №5/35-5679 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, которьіе 
находятся в садоводческих товариществах и внесений изменений в решение городского 
совета от 27.01.2009 №5/28-4951»;

- від 26.05.2010 №5/43-6464 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садово-огородном обществе «Урожай»;

- від 26.05.2010 №5/43-6465 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческом товариществе «Азовсталец»;

- від 26.05.2010 №5/43-6466 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческом товариществе «Моряк» Азовского морского 
пароходства;

- від 26.05.2010 №5/43-6467 «О присвоєним найменований улицам и переулкам города 
Мариуполя»;

- від 19.10.2010 №5/46-6837 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческом товариществе «Дружба»;

-від 25.02.2011 №6/5-330 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в потребительском кооперативе садоводческого товарищества «Глория»;

-від 29.03.2011 №6/6-345 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческом товариществе «Виктория»;

- від 20.09.2011 №6/11-940 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческом товариществе «Авангард»;

-від  20.09.2011 №6/11-941 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садово-огородном товариществе «Родничок»;

- від 21.08.2012 №6/21-2216 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах»;

-від 25.09.2012 №6/22-2473 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьім, Талаковка»;

-від 26.02.2013 №6/26-2964 «О внесений дополнений в приложение к решению 
городского совета от 27.01.2009 №5/28-4951 «Об утверждении «Словаря улиц города 
Мариуполя (по административньїм районам), поселков Сартана, Старьій Крьш, Талаковка»;

- від 28.08.2013 №6/29-3403 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах»;

-від 08.10.2013 №6/30-3632 «О присвоєним найменований улицам города
Мариуполя»;

-від 08.10.2013 №6/30-3633 «О присвоєним найменований улицам города
Мариуполя»;

-від 04.02.2014 №6/36-4125 «О присвоєним найменований улицам города
Мариуполя»;

- від 28.03.2014 №6/38-4218 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах»
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- від 30.12.2014 №6/43-4993 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах»;

- від 10.07.2014 №6/40-4429 «О присвоєним найменований улицам города Мариуполя, 
которьіе находятся в садоводческих товариществах»;

5.3. Пункт 4 рішення міської ради від 24.12.2013 №6/33-4006 «О присвоєний 
найменований улицам города Мариуполя»;

5.4. Пункти З, 3.1., 3.2., 4 рішення міської ради від 21.04.2015 №6/47-5261 «О 
присвоєний найменований улицам города Мариуполя»;

5.5. Пункт 3 рішення міської ради від 30.06.2015 №6/49-5414 «Про присвоєння 
найменувань вулицям міста Маріуполя»;

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Голтвенка О.В. та комісію по 
найменуванню вулиць, площ, об'єктів культурно-соціального призначення та культурно- 
історичної спадщини м Маріуполя та його околиць (Любченко).

Секретар міської ради С.Г.Махсма
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Додаток 1
до рішення міської ради 
від 28.01.2016 № 7/4-39

Жовтневий (Центральний) район Жовтневий (Центральний) район

Тип Назва Тип Название
Старе Нове Старое Новое

вулиця 60 років 
СРСР

Михайла 
Г рушевського

улица 60 лет СССР Михайла 
Г рушевского

вулиця Апатова Італійська улица Апатова Итальянская
вулиця Варганова Соборна улица Варганова Соборная
інше Володарське

шосе
Запорізьке
шосе

другое Володарское
шоссе

Запорожское
шоссе

район Жовтневий Центральний район Жовтневий Центральний
вулиця
вулиця

Жовтнева
Жовтневої
революції

Успенська улица
улица

Октябрьская
Октябрьской
революции

Успенская

вулиця Карла
Лібкнехта

Митрополитськ
а

улица Карла
Либкнехта

Митрополитск
ая

провулок Карла
Маркса

Г рецький переулок Карла
Маркса

Греческий

вулиця Комінтерну Заводська улица Коминтерна Заводская
провулок Комінтерну Заводський переулок Коминтерна Заводской
вулиця Комунарів Таврійська улица Комунаров Таврийская
вулиця Красіна Л.Яруцького улица Красина Л.Яруцкого
проспект Леніна Миру проспект Ленина Мира
вулиця Лепсе Правобережна улица Лепсе Правобережна

я
провулок Лепсе Правобережний переулок Лепсе Правобережни

й
площа Лепсе Правобережна площадь Лепсе Правобережна

я
вулиця Островського О.М.Островськ

ого
улица Островского А.М.Островско

го
вулиця Профінтерна Солідарності улица Профинтерна Солидарности
вулиця Чапаєва Затишна улица Чапаєва Уютная
вулиця Радгосп 

Азовський 2 
відділення

Квартал 
Азовський 2 
відділення

улица Совхоз 
Азовский 2 
отделение

Квартал 
Азовский 2 
отделение

вулиця Урицького Пилипа
Орлика

улица Урицкого Филиппа
Орлика

вулиця Фрунзе І.Франка улица Фрунзе И.Франко
вулиця Халтуріна Променева улица Халтурина Лучевая
провулок Халтуріна Променевий переулок Халтурина Лучевой
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Міністерство освіти і науки України 
Д ерж авний вищ ий навчальний  заклад 

«П риазовський держ авний технічний університет»
ДВНЗ «ПДТУ»

вул. У н івер си тетськ а , 7, м. М ар іуп оль , 87500, тел ./ф акс  (0629) 33 34 16, ф акс  (0629) 52 99 24 
E -m ail: office'*/ p s lii.edu , W eb: hUiK/Avvvvv.pstu.cdu, Код Є Д Р П О У  02070812

J13 Р& ЛО/*б № 6 ґ /р / -  S'& 'U  На №_______________ від_______________

г  и
Начальнику
Управління ліцензування та
акредитації
Шевцову А.Г.

Шановний’Андрію Гарійовичу!

На підставі Положення про Регіональне відділення Фону державного 
майна України по Донецькій області, затвердженого головою фонду 
державного майна України та узгодженню з Міністерством освіти і науки 
України ректорат ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
повідомляє вам що навчальний корпус № 12 розташований за адресою 
вул.Енгельса, 33 передано Управлінню Служби безпеки України в Донецькій 
області та виведено з навчального процесу у зв’язку з проведенням АТО на 
території області.



3. Копії статистичного звіту про фінансові результати



Додаток- 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Устано ва /бю дж ет

Терито р ія
О рган ізац ійно  правова ф орм а  
О р ган  держ авно го  управл іння 

В ид  е кон о м іч н о ї д іял ьн о ст і 
О ди н и ц я  вим іру: 

П ер іодичн ість :

Дата (рік, місяць, число)

Д ерж авни й  вищ ій  навчал ьний  закл ад  

"П риазовський  д ерж авний  техн ічний  
ун іверситет"

м .М ар іу п о л ь  Ц ен тр ал ьн и й  район  
Д е р ж авн а  ор ган ізац ія  (установа , заклад) 

М ін іс т е р ств о  осв іти  і науки У кра їни  

В и щ а  о св іта  
грн

квартал ьна , р ічн а

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КОДУ 
за КВЕД

2 0 1 8  01  01

0 2 0 7 0 8 1 2
1 4 1 2 3 3 6 3 0 0

4 2 5
1 0 8 4

8 5 .4 2

1. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Фпрми -V» 2-дс

Стаття Код
рядка За звітний період Зй аналогічний нерки 

попередньої О |НЖ>
1 2 3 4

ДОХОДИ
Доходи віл обмінних операцій У X х

Бюджетні асигнування 2010 100 562 533
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 23 880 195
Доходи від продажу активів 2030 36 212
Фінансові доходи 2040
інші доходи віз обмінних операцій 2050 48 591

.• сього доходів від обмінних операцій 2080 124 527 531
Доходи від нсобмінннх операцій я X X

Подазкові надходження 2090
Неподаткові надходження 2100
Трансферти 2110 —
Надходження до державних цільових фондів 2120 —

Інші доходи від иеобміпних операцій 2130 21 342 393
Усього доходів від исоб,мінних операцій 2170 21 342 393 —
Усього доходів 2200 145 869 924

ВИТРАТИ
Виграш за обмінними операціями х X X

Витрати на виконання бюджетних програм 2210 99 066 245 —
Втрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 22 975 776 —
Витрати з продажу активів 2230
Фінансові витрати 2240 —
Інші витрати за обмінними операціями 2250 602 817

Усього в т р а т  за обмінними операціями 2290 122 644 838
Виграш за нсобмінинми операціями х X X

Трансферти 2300
Інші витрати за необмінними операціями 2310 22 453 118

Усього витрати за необміїїіііімн операціями 2340 22 453 118 —
Усього витрат 2380 145 097  956 —
Профіцігг/дефіїїнт за звітний період 2390 771 968

Найменування показника Код
рядка

За звітний період
їй ЙИИ.'ІОІ ІЧІІИЙ пгріил 
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4.Концепція освітньої діяльності .



Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет»

Концепція
освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців рівень

освіти__другий (магістерський) рівень____

галузі знань_____ 07 Управління та адміністрування__________

зі спеціальності__ 075 Маркетинг_________________________ _

освітня програма_Маркетинг____ _____________________

Маріуполь, 2017



І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо 

потреби у фахівцях за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 

075 «Маркетинг»

В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої 

сили, швидких економічних і технологічних змін, загострюється проблема 

підготовки кадрів відповідно до сучасних вимог і викликів на міжнародному 

та національному ринках праці, переходу до інноваційної моделі розвитку 

економіки. Найбільш актуальними постають питання забезпечення якості 

освіти та професійної підготовки, створення умов для навчання і 

професійного розвитку громадян упродовж життя, підвищення ефективності 

взаємодії між системою освіти і ринком праці.

Процес реформування економічних відносин потребує творчого 

розвитку методологічної бази організації високоефективного 

господарювання на сучасному етапі науково-технічного розвитку економіки 

країни, всебічного організаційно-економічного і соціально правового 

обґрунтування практичних заходів із урахуванням конкретних умов галузей, 

підприємств різних форм власності.

Широке коло цих проблем і визначає мету та конкретні завдання 

підготовки магістрів з маркетингу. Адже саме ці фахівці забезпечують 

підвищення ефективності роботи у комерційних структурах, державних 

установах, органах місцевого самоврядування, де вони займаються 

питаннями просування, рекламування та задоволення потреб споживачів. 

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному 

для вирішення завдань управління, знань із дисциплін економічного циклу, 

маркетолог має спеціальні знання з проблем психології та етики ділового 

спілкування, основ маркетингу та менеджменту, дослідження ринків, 

прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного маркетингу, маркетингового ціноутворення,



Інтернет маркетингу, стратегічного управління, соціальної відповідальності 

та ринкову діяльність підприємства.

Вивчення потреб регіонального ринку дозволяє стверджувати, що 

кількість фахівців з маркетингу залишається недостатньою для задоволення 

потреб усієї галузі, а також, що ця тенденція буде мати щорічне зростання.

Тому випуск фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг» у ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» (в подальшому ПДТУ) 

наближає освітню послугу до абітурієнтів та об’єктивно сприяє 

забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації.

Актуальність функціонування спеціальності 075 «Маркетинг» в ПДТУ 

пов’язана з визначенням ключових тенденцій в розвитку економіки регіону, 

обумовлена вимогами часу, адже прискорення бізнес-процесів є основою 

економічного розвитку, і природно вимагає знань і вмінь в маркетинговій 

діяльності. У регіоні є зростаюча потреба у висококваліфікованих фахівцях, 

у тому числі й маркетологів. Саме маркетологи визначають товарну 

політику підприємства з урахуванням запитів споживачів, розробляють 

цінову стратегію, відслідковуючи кон’юнктуру ринку, тісно працюють із 

системою збуту й просуванням продукції кінцевому споживачеві.

Послуги в галузі маркетингу надаються на сучасному етапі вищими 

навчальними закладами, бізнес-школами і окремими тренінговими 

компаніями. У Донецькому регіоні магістрів зі спеціальності «Маркетинг» 

готували наступні навчальні заклади -  Донецький національний університет, 

Донецький національний технічний університет, Донецький державний 

університет управління та Донецький національний університет економіки 

та торгівлі ім. М. Туган-Барановського. На сучасному етапі у зв’язку з 

проведенням АТО університети переведені за межі регіону. Це свідчить про 

те, що ринок освіти в регіоні перебуває в кризовому стані і не дає 

можливості певною мірою задовольнити потреби бізнес-середовища 

східного регіону. Водночас конкуренція між програмами маркетингу є 

істотною перевагою для їхнього розвитку.



Програми практики на підприємствах дають можливість апробації та 

поповнення отриманих знань та умінь на конкретних робочих місцях при 

вирішенні науково-дослідних і виробничих завдань.

Переваги програми в галузі підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» в 

ПДТУ полягає в наступному:

-  систематизація досвіду та знання.

Програма зорієнтована з одного боку, на те, щоб розвити у студентів 

навички з прийняття обґрунтованих управлінських та маркетингових 

рішень, що базуються на компетентності найвищого рівня, з іншого -  на те, 

щоб надати високопрофесійну університетську освіту. Освітньо - 

кваліфікаційна характеристика магістра передбачає засвоєння студентами 

основних знань та вмінь з маркетингу на прикладному та творчому рівні, 

здатність виконувати складні виробничі функції за фахом, пов'язані з 

проведенням досліджень, евристичного аналізу, використанням та 

розробкою нових методів розв'язання типових завдань маркетингу.

-  успішна кар ’єра в бізнесі.

Програма направлена на професійне зростання маркетологів, що 

оцінюється їх здатністю досягати найкращих результатів в роботі. Фахівці 

можуть займати штатні посади керівників підрозділів маркетингу, 

керівників підрозділів реклами та зв’язків з громадськістю, менеджерів з 

питань комерційної діяльності та управління, менеджерів з реклами, 

професіоналів у сфері маркетингу та ін.

-  найкращий світовий досвід управління бізнес-процесами.

Наявність науково-дослідницьких традицій в ПДТУ в поєднанні з

сформованим корпусом викладачів-професіоналів, що використовують 

інноваційні технології у підготовки кадрів дають змогу отримання 

передових знань про сучасні економічні тенденції, проблеми та 

перспективи.

-  нові контакти з українською та зарубіжною бізнес-елітою.



Підготовка вказаних фахівців ефективно здійснюється в ПДТУ, що 

має не тільки великий досвід в підготовці спеціалістів економічного 

профілю, але й 85-річні традиції в підготовці висококваліфікованих 

інженерних кадрів. Істотним також є багаторічна співпраця університету з 

найбільшими промисловими підприємствами регіону. Все це забезпечить 

можливість як проходження якісної практики, так і подальшого 

працевлаштування і ефективного використання фахівців.

Головними завданнями ДВНЗ «ПДТУ» у підготовці фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» 

є:

проведення освітньої діяльності на базі освітньо-професійної 

програми за другим (магістерським) рівнем, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України, що включає навчання, виховання студентів, наукову, 

культурну, методичну діяльність;

всебічний розвиток фахівців;

постійне удосконалення якості підготовки магістрів, розробка нових 

форм та методів навчальної діяльності;

поновлення змісту освіти із урахуванням сучасних вимог, змін 

законодавства;

розвиток матеріально-технічної бази, створення нових лабораторних 

кабінетів або їх поновлення сучасним обладнанням, придбання нової 

навчальної та методичної літератури;

виховання магістрантів на кращих традиціях українського народу, 

формування національної самосвідомості, правової, управлінської культури 

та етики сучасних менеджерів;

Навчальним планом спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП 

«Маркетинг», розробленим та затвердженим в установленому порядку, 

передбачено 9 нормативних дисциплін та два блоку вибіркової частини, які 

включають по 7 дисциплін. На підставі навчального плану розроблено



робочі програми за тематикою, що визначає якість знань та забезпечує 

соціально-гуманітарну, професійну та практичну підготовку фахівців.

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки 

фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» 

ОПП «Маркетинг», які мають задовольнити існуючу гостру потребу у 

висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підприємствах 

різних форм власності східного регіону та м. Маріуполі.

Враховуючи наявність розвиненої матеріально-технічної бази, 

достатнього рівня забезпеченості якісною навчально-методичною та 

науковою літературою, високого кадрового потенціалу професорсько- 

викладацького складу університету, замовлень підприємств і організацій 

різних форм власності, ДВНЗ «ПДТУ» вважає можливим клопотати про 

продовження підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» з ліцензованим обсягом 

прийому 40 осіб з терміном навчання 1 рік та 4 місяці.

ІІ. Загальна характеристика навчального закладу.

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» (ПДТУ) створено постановою Кабінетів Міністрів 
України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського 
металургійного інституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв 
як вечірній, готував спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти 
спеціальностей.

У 1990 роки Маріупольський металургійний інститут вже являв собою 
великий навчально -  науковий центр. Зараз ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» один з провідних центрів південного 
сходу України з підготовки фахівців для різних галузей народного 
господарства.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 25 травня 2011 року ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» атестовано за четвертим рівнем акредитації.



Місце знаходження ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет»:

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Університетська, 7. 
тел. (0629) 333416 332108
факс (0629)529908 529924
e-mail www.pstu.edu.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підготував 

понад 56 тисяч висококваліфікованих фахівців для народного господарства 
України та 48 зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки 
і Близького Сходу.

Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у складі 

яких працюють 48 докторів наук, професорів, більш ніж 181 кандидатів наук, 

доцентів.

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 

Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально - 

науковий інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий 

інститут енергозбереження та енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом 

проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Навчально - 

науково- інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; 

Сумісний з Фізико- технологічним інститутом металів та сплавів НАН 

України Навчально- науково- інноваційний центр «Новітні технології 

поверхневої модифікації металів та сплавів»; Навчально - науково- 

інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали і наукоємні 

технології їх створення і зміцнення; Проблемна науково - дослідна 

лабораторія з розробки процесів і апаратів для боротьби із забрудненням 

атмосфери і утилізації відходів металургійних заводів; Галузева науково - 

дослідна лабораторія з наплавлення; Випробувальна лабораторія з технічної 

діагностики; Науково- навчальний центр «Техноресурс»; Центр

комерціалізації і трансферу технологій; Регіональний навчальний центр 

бізнес- навичок; 8 факультетів -  соціально- гуманітарний, металургійний, 

економічний, енергетичний, машинобудування та зварювання, інженерної та

http://www.pstu.edu


мовної підготовки, факультет транспортних технологій, факультет 

інформаційних технологій; 3 коледжі -  Маріупольський машинобудівний 

коледж ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 року № 153 - 05);

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року № 94 - 05, 

наказ Міністерства освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про 

реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»,); Маріупольський механіко - 

металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року № 176- 05); підготовче 

відділення.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа 

навчальних корпусів 66619,4 кв. м.; бібліотеку з читальними залами і 

книжковим фондом понад 520000 примірників, загальною площею 2041,3 

кв. м.; 47 комп’ютерних класів, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних 

у загальну університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально- 

спортивний комплекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним 

покриттям; 2 студентських гуртожитки, загальною площею 10111,4 кв. м.; 

студентську їдальню, 4 буфети; санаторій - профілакторій, оздоровчо- 

спортивний табір «Олімп» на узбережжі Азовського моря.

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють 

культурно-просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний 

театр-студія, театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи 

художньої самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках 

газет «Студентська орбіта», «Пара с утра» та у засобах масової інформації 

міста.

За успіхи і досягнення в освіті та науці ПДТУ нагороджений 

Почесною грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством 

науки і освіти України, є лауреатом рейтингу «100 кращих підприємств 

України», нагороджений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою 

медаллю «Сучасна освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», 

нагородою «Софія Київська». У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного 

звання «Лідер національної освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз.



Підтверджені повноваження на міжнародні сертифікати ІСО - 9001 та ІСО- 

14001. Університет удостоєно вищих нагород на виставках «Освіта та 

кар’єра - 2011» та «Освіта та кар’єра - 2012» вищої нагороди -  «Гран - при», 

Золотої медалі в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології», та Дипломів у номінації «Комплексний підхід у 

освітньої діяльності вищої школи».

Основні досягнення за 2016-2017 навч. рік:

ДВНЗ «ПДТУ» став ініціатором створення асоціації вузів міст зони 

АТО, мета якої відстоювати інтереси наших університетів в тих умовах, в 

яких живуть наші міста. Перший результат роботи асоціації -  прийнятий 

парламентом закон № 6548 про фіксований прийом, який дозволяє зробити 

гідний прийом на перший курс.

За результатами консолідованого рейтингу ВНЗ України, який включає 

інтегровану оцінку трьох найбільш престижних рейтингових списків, ми 

займаємо 77 місце серед 288 вузів.

В університеті за проектом USAID відкрита школа стартапів для 

підтримки малого та середнього бізнесу.

Університет створив ще один спільний інноваційний освітній проект з 

компанією "Метінвест-Промсервіс" по індивідуальній підготовці фахівців 

для цього підприємства. Це вже п'ятий подібний проект, який виконується 

спільно з нашими підприємствами-замовниками.

У Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт 

університет удостоївся 8 перемог в олімпіадах і 16 перемог в конкурсах.

За кордон було направлено 31 делегацію вчених і студентів ДВНЗ 

«ПДТУ» цільовим призначенням: на наукову роботу, навчання, участь у 

конференціях, тренінгах.

6 науково-педагогічних працівників та аспірантів захистили 

кандидатські дисертації і 2 працівника захистили докторські дисертації.

У загальноукраїнському рейтингу за версією Webometrics в сегменті 

репозиторіїв ДВНЗ «ПДТУ» займає 21 місце з 54.



I l l  Можливості вищого навчального закладу щодо надання
• • • 1 * *  /  • - у *освітніх послуг підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг»

а)інформація про матеріально - технічну базу;

Для навчальних занять підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» планується 

використовувати приміщення загальноінститутські та факультетські.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» для 

проведення освітньої діяльності та для здійснення навчально -  виховного 

процесу має необхідні приміщення.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» налічує 16 

навчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально- 

спортивний корпус, профілакторій та спортивно - оздоровчий табір.

Загальний стан навчальних корпусів, матеріальна база навчальних 

аудиторій, лабораторій та майстерень відповідає санітарно - технічним 

нормам і забезпечує належні умови для навчального процесу. Площа 

приміщень розташування ректорату, деканатів, функціональних відділів та 

обслуговуючих підрозділів - достатня.

Матеріально -  технічна база дозволяє проводити підготовку студентів 

по усім дисциплінам, які викладаються. Маючи багаторічний досвід 

підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 

третім (освітньо-науковим) рівнем, ДВНЗ «ПДТУ» має відповідну 

матеріально-технічну базу, яка постійно удосконалюється. Це і навчальні 

площі, комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотечний фонд, а також 

висококваліфіковані кадри. Університетська комп’ютерна мережа має 

підключення до Інтернету, науко метричних баз Scopus та Web of Science. 

Основна кількість лекційних занять буде проводиться з використанням 

комп’ютерів та мультимедійної системи. Всі навчальні аудиторії дозволяють



проводити практичні заняття в складі групи. Лабораторії і класи 

експлуатуються згідно з розкладом занять, а класи персональних комп’ютерів 

використовуються і в поза навчальний час для самостійної роботи студентів.

Адміністрація університету значну увагу приділяє розвитку фонду 

бібліотеки.

Бібліотека комплектує відділ новітньою літературою як українських 

видавництв, так і світових. Цілеспрямоване формування фонду наукової 

літератури, як загальногалузевого характеру, так і вузькоспеціалізованої, 

дає можливість читачам ознайомитися з працями вітчизняних і зарубіжних 

фахівців.

У 2017 році підготовлено та розміщено на сайті інституційного 

репозиторія ДВНЗ «ПДТУ» електронний покажчик публікацій наукових 

робіт професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» за 2016 рік. 

Відомості про наукові праці отримані з науково-дослідного відділу 

університету. Покажчик містить 1179 назви наступних видів публікацій: 

монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних 

видань, з неперіодичних тематичних збірок, доповіді і виступи науковців на 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, 

форумах. У виданні переважна частина описів забезпечена інтерактивними 

посиланнями на повні електронні тексти, розміщені у відкритому доступі у 

мережі Інтернет.

За останніми даними, в міжнародному рейтингу Webometrics в 

сегменті українських репозитаріїв електронний архів ПДТУ займає 17 місце 

з 49.

Бібліотека є членом п’яти корпоративних проектів -  міжнародних 

ELibUkr, e-VERUM, МАРС (Міжрегіональний аналітичний розпис статей), 

ІРБІС-корпорація та Маріупольської корпорації міських бібліотек.

Використовуючи традиційні і прогресивні бібліотечні форми, 

бібліотека університету проводить культурно-просвітницькі заходи.



Протягом року бібліотекою проводиться понад 100 масових заходів, серед 

яких -  бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, літературні 

вечори, конференції, презентації книг, тематичні та інформаційні виставки і 

перегляди літератури.

Система обслуговування бібліотеки створює сприятливі умови для 

науково-дослідницької роботи магістрів і викладачів з широким 

використанням фонду бібліотеки. Необхідною навчальною, науково- 

довідниковою літературою для студентів-магістрів бібліотека

укомплектована на 90-100%. Відповідно до вимог вищої школи, 

відбувається комп’ютеризація бібліотечних фондів, створений електронний 

каталог книжкових та періодичних видань.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має 

розвинену матеріально-технічну та виробничу бази, сучасне навчально- 

технічне обладнання і устаткування.

У ДВНЗ «ПДТУ» є всі умови для роботи, навчання і проживання 

співробітників та студентів, організації та реалізації системи оздоровлення і 

лікування, вирішення інших соціальних питань.

Усе це дозволяє говорити про належний стан розвитку соціальної 

інфраструктури ДВНЗ «ПДТУ» та її відповідність вимогам вищої школи 

України.

Кафедра «Маркетингу та бізнес-адміністрування» має можливості 

використати аудиторний комплекс ДВНЗ «ПДТУ», комп’ютерну техніку, а 

також бази практики на існуючих підприємствах м. Маріуполя.

У цілому аналіз матеріально-технічного забезпечення навчально- 

виховного процесу дозволяє зробити висновок, що заклад має розвинену 

матеріально-технічну та виробничі бази, сучасне навчально-технічне 

обладнання і устаткування.

б) кадровий склад;

Першочергова роль у реалізації державної програми з розвитку



наукового, промислового і інтелектуального потенціалу країни, а також у 

створені єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського 

процесу належить вузівській науці. Основне місце у цьому відводиться 

підготовці кадрів вищої кваліфікації.

Актуальність і важливість проблеми полягає ще й у тому, що без 

висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів неможливо 

буде проводити на необхідному рівні навчальну, наукову, виховну роботу у 

навчальних закладах.

Таким чином, підготовка докторів і кандидатів наук є вирішальним 

фактором у підвищенні якості навчального процесу, які навчаються у 

аспірантурі та докторантурі університету. До наукового керівництва 

залучено 48 докторів наук, професорів та 181 кандидат наук, доцент. В 

університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені ради 

із захисту докторських і кандидатських дисертацій за 5 науковими напрямами

Процес підготовки аспірантів в університеті виділено наступними 

етапами:

• загальнонаукова підготовка аспірантів, яка здійснюється згідно 

із Учбовим планом, затвердженим Вченою радою університету, і забезпечує 

підготовку і складання аспірантами кандидатських іспитів з філософії, 

іноземної мови та з спеціальностей аспірантської підготовки. Учбовим 

планом передбачено удосконалення мовної підготовки аспірантів та резерву 

в аспірантуру із складу магістрів, а також поглиблення знань з галузі 

комп' ютерних технологій та використання новітніх математичних методів у 

наукових дослідженнях за темою дисертаційних робіт. Оновлено програмно- 

методичне забезпечення підготовки кандидатів наук.

• спеціальна підготовка аспірантів, що передбачає проведення 

наукових семінарів за спеціальністю аспірантської підготовки, проведення 

лекційних і семінарських занять із залученням до участі у їх роботі 

провідних вчених наукових установ НАН України, провідних фахівців вузів



України, які надають допомогу університету у підготовці науково - 

педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

• професійна підготовка аспірантів, яка пов'язана з проведенням 

науково-дослідної роботи по найбільш перспективним і важливішим 

науковим напрямкам, що склалися в університеті, з впровадженням у 

виробництво результатів наукових розробок за темою дисертації, а також 

опублікування їх у фахових виданнях України, а також у виданнях, що 

входять до науко метричних баз.

При цьому важлива увага приділяється участі аспірантів у наукових 

конференціях, що сприяє прискореному завершенню роботи над дисертацією 

та проведенню апробації результатів наукових розробок.

В університеті встановлена практика, за якою кожен аспірант 

зобов'язаний провести педагогічну роботу з навчальним навантаженням не 

менше 50 годин на рік. При проведенні атестації науковий керівник дає 

відгук на проведену педагогічну роботу та при необхідності надає допомогу 

в удосконаленні педагогічної майстерності молодих вчених.

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 

075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» здійснює 11 викладачів та 4 кафедри 

університету.

Серед професорсько-викладацького складу 4 доктори наук, професори 

та 7 кандидатів наук, доцентів. Базова освіта викладачів, які здійснюють 

навчальний процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 

спеціальності 075 «Маркетинг ОПП «Маркетинг» в повній мірі відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується 

проходженням підвищення кваліфікації.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування створена у вересні 

1997 року. Зараз на ній працюють 9 осіб: 2 доктори економічних наук, 2 

кандидатів економічних наук, 1 старший викладач, 1 асистент та 3 

лаборанта. Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми 

навчання, в тому числі ділові ігри, роботу в команді, са8е-8їибу, рольові ігри,



тренінги, організаційно - діяльностні ігри, мозковий штурм, розробку і 

аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спільно зі студентами у 

ярмарках, виставках, аукціонах, використовують в учбовому процесі 

мультимедійне устаткування. Для формування кадрового складу кафедри 

систематично здійснюється цілеспрямована робота з підвищення рівня 

кваліфікації викладачів та зміцнення науково-педагогічного потенціалу 

кафедри. З метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного 

рівня викладачів в університеті регулярно проводяться методичні семінари, 

робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Підвищення 

кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за 

розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення 

кваліфікації використовуються при формуванні змісту й обсягу робочих 

навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок; опрацюванні 

контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю якості 

знань; виконанні науково-дослідних робіт.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент В. В. Гончар. У 

1997 р. з відзнакою закінчила Санкт-Петербурзький державний університет 

економіки та фінансів за спеціальністю «Менеджмент». В тому ж році 

поступила до аспірантури цього університету за напрямом 08.00.05 

«Економіка та управління народним господарством». У 2000 р. захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 

2002 р. диплом кандидата наук було нострифіціровано в Україні зі 

спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління 

підприємствами», у 2004 р. диплом кандидата наук було нострифіціровано в 

Україні зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління 

підприємствами». Розпочала свою трудову діяльність у Приазовському 

державному технічному університеті з 2001 року. За 18-ти річний досвід 

роботи проявила себе як кваліфікований викладач, що користується повагою 

серед колег і студентів, працьовитий науковець здатний до активного 

пошуку, як працівник відданий вищий школі і відрізняється активною



життєвою позицією. За результатами наукової та громадської діяльності у 

2010 р. стала переможцем обласного конкурсу «Кращий працівник року» в 

галузі освіти у номінації «Кращий молодий викладач вищого навчального 

закладу». Значної успішності досягла у організації науково-дослідної 

роботи: на сьогодні є керівником двох дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук та є науковим консультантом 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук; у рамках керівництва студентською НДР під її керівництвом 

студентські наукові роботи неодноразово були переможцями на 

Всеукраїнських конкурсах студентських та дипломних робіт; у рамках 

роботи з обдарованою молоддю учні шкіл м. Маріуполь займали призові 

місця на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу НДР членів МАН України. 

Активно співпрацює з міськими органами влади та підприємствами міста в 

напрямку підготовки фахівців. Неодноразово представляла досягнення ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» в напряму інноваційної 

діяльності з працевлаштування випускників на конференціях різного рівня, 

круглих столах та міжнародних виставках. Всебічно сприяє створенню і 

підтримці позитивного іміджу університету, збільшенню її авторитету у 

наукових і освітніх колах.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку за першим (бакалаврським) 

рівнем за спеціальністю 075 «Маркетинг»; за другим (магістерським) рівнем 

за спеціальністю 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» та за спеціальністю 

073 «Менеджмент» ОПП «Бізнес-адміністрування».

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування одночасно працює у 

трьох взаємопов'язаних напрямах: навчання, наукові дослідження, створення 

і реалізація інноваційних рішень з різних аспектів стратегічного управління 

економічним розвитком, як окремих бізнес-структур, так і в цілому 

національної економіки.

Кафедра підтримує наукові зв'язки з провідними вітчизняними та 

закордонними університетами, співпрацює з підрозділами Національної



академії наук України (Інститут світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, Інститутом економічного прогнозування НАН України, 

Інститутом економіки промисловості НАН України), Всеукраїнською 

спілкою вчених-економістів та Академією економічних наук України, 

Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана.

Кафедра постійно підтримує міжнародні зв’язки з провідними вузами 

світу. Викладачі кафедри приймають участь в підготовки та реалізація 

міжнародних проектів університету та економічного факультету. На кафедрі 

здійснюється підготовка іноземних студентів, так за останні роки пройшли 

навчання студенти з Марокко, Єгипту, Китаю.

За час існування кафедри налагоджено зв'язки із зарубіжними ВНЗ: країн 

СНД, Німеччини, Польщі, Єгипту, Австралії. Підтримується постійний 

контакт з Вищою школою м. Вюрцбурга (Німеччина), з Таббінським 

університетом (Єгипет), з Вищою школою банковій м. Вроцлав (Польща).

Викладачі кафедри постійно працюють над написанням наукових 

робіт, у тому числі над навчальними посібниками та підручниками. За 

останні 5 років членами кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування 

розроблено і надруковано 2 підручника з грифом МОН України та 2 

монографії.

Таким чином, професійний рівень викладацького складу університету 

і базової кафедри є достатньо високим, щоб забезпечити адекватну 

підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 075 

«Маркетинг» ОПП «Маркетинг», що максимально наближено до сучасних 

вимог державної і світової системи навчання.

в) навчально-методичне забезпечення;

Система підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» передбачає оволодіння 

циклом соціально-економічних, теоретичних і прикладних дисциплін та



одержання знань, необхідних для вирішення задач, пов'язаних зі здатністю 

виконувати повний комплекс робіт з організації, планування та управління 

проектами, розробки, впровадження, модернізації та управління 

комплексними системами розробки проектів, а також здійснення науково - 

дослідної діяльності в цій сфері. Для організації навчального процесу 

викладачами університету та базової кафедри розроблено навчально - 

методичне забезпечення.

В основу навчального процесу підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» 

покладено освітній стандарт, що включає: освітньо-кваліфікаційну 

характеристику; освітньо-професійну програму; навчальний план; графік 

навчального процесу; програми з усіх нормативних та вибіркових дисциплін; 

програму практики; комплексні контрольні завдання з дисциплін згідно з 

навчальним планом; методичні вказівки і тематику курсових робіт з 

дисциплін, передбачених планом.

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 

075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» здійснюється за навчальним планом у 

вигляді лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної роботи, 

проходження магістерської практики, написання та захисту звіту з практики, 

написання та захисту курсової роботи, участі у роботі наукових товариств та 

у наукових конференціях.

Планування навчально-методичного процесу здійснюється на підставі 

відповідних типових навчальних планів зі спеціальностей, робочих 

навчальних програм з дисциплін. Конкретне навчальне навантаження 

викладача визначається індивідуальним планом, контроль за виконанням 

якого здійснюється завідувачем кафедри. Навантаження викладача, крім 

навчальної роботи, включає науково-дослідну, навчально-методичну, 

організаційну та виховну роботу.

Контроль за виконанням студентами програм навчальних дисциплін, 

перебіг і результати навчального процесу є предметом постійної уваги під



час засідань випускаючої кафедри, вчених рад факультету і університету, які 

ухвалюють відповідні рішення щодо зазначених напрямів роботи. Контроль 

за рівнем знань магістрів здійснюється в різних формах: контрольні роботи, 

тестування, виконання реферативних досліджень та індивідуальних 

науково-дослідних робіт, модульних робіт, індивідуальні та групові 

консультації, заліки, екзамени. Для організації самостійної роботи студентів 

на кафедрах є необхідне навчально-методичне забезпечення (електроні 

підручники, тести, тексти лекцій, завдання до індивідуальних занять та ін.).

Науково-методична робота проводиться відповідно до планів роботи 

кафедри та до планів індивідуальної роботи викладачів і координується 

методичною комісією факультету та методичною радою університету. 

Основними напрямками методичної роботи є: науково-методична робота 

викладачів щодо організації навчального процесу; методичне забезпечення 

організації самостійної роботи студентів.

Методична робота спрямована на створення і постійне вдосконалення 

єдиної системи методичних документів (навчально-методичних комплексів). 

З усіх дисциплін навчального плану підготовки фахівців розроблено 

комплекси навчально-методичного забезпечення, які сформовано згідно 

нормативних вимог. До таких комплексів входять:

- типова навчальна та робоча програма курсу;

- графік навчального процесу та самостійної роботи студентів з 

дисципліни;

- опорний план-конспект (або повний конспект) лекцій з дисципліни;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарів і практичних 

завдань (плани семінарів, методичні вказівки тощо);

- тематика рефератів, індивідуальних завдань, та методичні вказівки 

до їх виконання;

- тести для перевірки залишкових знань студентів;

- контрольні роботи для перевірки засвоєння студентами навчального 

матеріалу;



- контрольні завдання для перевірки підсумкового контролю 

(екзаменаційні питання та задачі);

- контрольні завдання до проведення семінарських і практичних 

занять;

- методичні вказівки до вивчення матеріалу, винесеного на 

самостійну роботу студентів.

Необхідні для якісного забезпечення навчального процесу методичні 

матеріали викладачів економічного факультету видаються у типографії 

ДВНЗ «ПДТУ», обладнання якої відповідає вимогам європейських 

стандартів.

При проведенні занять у студентських групах викладачами широко 

використовуються сучасні досягнення методики викладання у вищій школі, 

у тому числі методики проведення ділових ігор, тестові методики, 

можливості ЕОМ, ТЗН, дидактичні матеріали тощо. При вивченні дисциплін 

фахової підготовки використаються пакети прикладних програм основні з 

яких Microsoft Excel, Microsoft Word, Statistica v.5.0, ПАРУС-Предприятие 

4.32 CRM рішення: Quick Sales, Sales Expert -ПАРУС-Ресторан, ПАРУС- 

Бар, ПАРУС-Магазин, Project Expert та інші.

Навчальним планом передбачена практична підготовка фахівців за 

другим (магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП 

«Маркетинг», яка є важливим компонентом освітньо-професійної програми 

для здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» і має на меті набуття 

студентом професійних навичок та вмінь. Організація практичної 

підготовки регламентується «Положенням про проведення практики 

студентів ВНЗ України».

На підставі кваліфікаційних характеристик спеціальності 075 

«Маркетинг» викладачами кафедри маркетингу та бізнес -  адміністрування 

та інших кафедр ДВНЗ «ПДТУ» визначено мету поетапного формування 

професіоналізму майбутніх фахівців, розроблено робочі програми з 

дисциплін циклу гуманітарної, професійної та практичної підготовки на



100%. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального 

процесу підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» представлено у повному 

обсязі.

г) перспективи наукової та науково-дослідної діяльності

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет» сьогодні є регіональним центром фундаментальної і 

прикладної науки у південно-східній Україні. Науково - дослідна робота у 

ДВНЗ «ПДТУ» є складовою частиною навчального процесу, наукової 

творчості студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. Університет 

формує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує 

випереджаючий розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з 

важливіших проблем гуманітарних, інженерних наук і технологій та 

державний пріоритет фундаментальних досліджень у галузі національної 

освіти і культури. Університет безпосередньо здійснює інженерно - наукове 

забезпечення розвитку стратегічного промислового комплексу, 

представленого потужними підприємствами металургійної та коксохімічної 

промисловості (металургійні комбінати ім. Ілліча, «Азовсталь»); транспорту 

(Маріупольський державний морський торговельний порт, Азовський 

судноремонтний завод).

Наукова діяльність ДВНЗ «ПДТУ» відбувається відповідно до 

пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, сформованими за 

профілем підготовки магістрів, а також згідно з актуальністю, новизною, 

науковою і практичною цінністю дослідницьких результатів:

• розвиток теоретичних і технологічних підстав фізико-хімічних та 

теплофізичних процесів у доменному і сталеплавильному виробництвах;



• теоретичні і експериментальні дослідження процесів обробки 

металів для створення енергозберігаючих технологій, підвищення якості 

металопродукції, економії матеріалів;

. підвищення надійності, довговічності і працездатності вузлів і 

деталей машин, обладнання важкої промисловості й залізничного 

транспорту;

• розробка енерго - і ресурсозберігаючих екологічно чистих 

технологій;

. нанотехнології, високоефективні інформаційні технології, методи 

управління, комплексна автоматизація і системи зв'язку;

• проблеми інтелектуальної власності та використання 

інтелектуальних ресурсів, формування економічних і фінансових відносин в 

умовах переходу до ринкових відносин;

• соціально-політичні процеси в Україні: реальність і перспектива.

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень,

наукових програм, проектів державного значення, виконаних науковими 

установами і підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», здійснюється, як правило, за 

конкурсом. Щорічний обсяг наукових досліджень, виконуваних в 

університеті за договорами, що фінансуються з держбюджету та 

підприємствами-замовниками, становить 2-2,5 мільйона гривень. 

Фінансування прикладних досліджень, розробок, випуск наукової продукції, 

тощо здійснюється на підставі ринкових відносин, а їх результати 

реалізуються як товар.

Результати наукової діяльності за останні роки відображено 5300 

публікаціями в наукових журналах, матеріалах конференцій, наукових 

збірниках, 340 монографіях і навчальних посібниках, 350 патентах України і 

Росії на винаходи і корисні моделі. Розробки університету широко 

впроваджуються у промислове виробництво міста, області. Ці розробки було 

нагороджено багатьма медалями та дипломами національних і міжнародних 

форумів.



В університеті видаються три збірники наукових праць «Теоретичні та 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник 

Приазовського державного технічного університету» і «Захист

металургійних машин від злому», які увійшли в перелік АК України для 

публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук.

Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні

конференції, семінари за актуальними питаннями розвитку економіки, науки 

і техніки.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підтримує 

наукові зв'язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Угорщини, 

Болгарії, Росії, США, Голландії, Китаю, Греції, Туреччини, Єгипту, Іспанії; є 

учасником міжнародних проектів, таких як «Tempus -Tacis» та ін.; бере 

участь в міжнародних конференціях і виставках науково-технічних 

досягнень.

Для організації наукових досліджень в ДВНЗ «ПДТУ» у 

встановленому порядку створюються науково-дослідні інститути, частини і 

лабораторії, конструкторські (технологічні) бюро, інженерні (наукові) 

центри, дослідні виробництва, тощо; організуються наукові і технопарки, 

об’єднання, асоціації, центри нових інформаційних технологій тощо.

В ДВНЗ «ПДТУ» створюються сприятливі умови для розвитку 

наукових шкіл. З метою одержання результатів науково-дослідних робіт на 

рівні винаходів і відкриттів, нових принципів і методів як основи для 

створення конкурентоздатної науково-технічної продукції, матеріалів, 

техніки і технології.

IV. Напрями та зміст розвитку вищого навчального закладу.

Сучасний стан економіки України потребує прискорення та 

посилення всіх економічних процесів, у тому числі модернізації,



реконструкції виробництва, впровадження нових технологій, що 

супроводжується збільшенням кількості проектів технічного та 

технологічного характеру. Дані процеси характеризуються новими 

вимогами до управлінського складу підприємств та організацій, 

посиленням ролі техніко-технологічних знань, великими інвестиційними 

вкладеннями в технологічні проекти і вимагають, відповідно, ефективного 

управління технологічними бізнес-системами. ПДТУ володіє могутнішою 

техніко-технологічною складовою комплексу підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг», 

адаптованою до галузевої специфіки промислових підприємств.

Виходячи з потреб південно - східного регіону країни (центр -  місто 

Маріуполь) у підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг», наявність та 

перспективи розвитку матеріально-технічної бази для організації 

навчального процесу, кадровий склад кафедри «Маркетингу і бізнес - 

адміністрування» та Інших кафедр університету, рівень навчально- 

методичного та інформаційного забезпечення, необхідного для якісної 

підготовки фахівців, вважаємо за доцільне продовжувати підготовку 

фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 075 «Маркетинг» 

ОПП «Маркетинг» з ліцензійним обсягом 40 осіб на базі кафедри 

«Маркетингу і бізнес - адміністрування».

Завідувач кафедри

«Маркетинг та бізнес-адміністрування»
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ зі спеціальності 075 «Маркетинг»

1 -  Загальна інформація
Повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет»
Економічний факультет

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр
Магістр з маркетингу

Офіційна назва 
освітньої програми

Освітня програма «Маркетинг»

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 
рік 4 місяці

Наявність
акредитації

Наказ МОН від 19.12.2016 р. № 1565 
Період акредитації: до 01.07.2026 р.

Цикл / рівень НРК України -  7 рівень, FQ -  EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 рівень

Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

до 01.07.2019 р.

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

http://pstu.edu/

2 -  Мета освітньої програми
Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі маркетингу, 
оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

3 -  Характеристика освітньої програми
Предмета область 
(галузь знань, 
спеціальність)

07 Управління та адміністрування 
075 Маркетинг

Орієнтація 
освітньої програми

Освітньо-професійна
Магістр з маркетингу має оволодіти системою загальнонаукових та 
спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, 
необхідними для забезпечення ефективної маркетингової діяльності

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Набуття необхідних знань та практичних навиків для подальшої 
кар’єри в області маркетингу, менеджменту, логістики, розробка 
моделей та методів економічного аналізу
Оволодіння методами прогнозування та дослідження ринку, 
технологіями розробки маркетингових планів, методиками 
проведення рекламної кампанії.
Використання пакетів прикладних програм автоматизації процесів

http://pstu.edu/


управління, аналізу, планування та контролю бізнес - процесів, що 
застосовуються сучасними підприємствами та організаціями 
Ключові слова: Маркетинг, дослідження, логістика, економіка, 
управління

Особливості
програми

Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, 
принципах теорії маркетингового менеджменту, що визначають 
тенденції та закономірності розвитку ринку. Предметна область 
містить знання з фундаментального маркетингу, поведінки 
споживача, маркетингових досліджень, товарної політики

4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь якої організаційно 
правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) 
усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на 
посадах директорів, заступника директора за функціональними 
напрямами, керівників окремих секторів; керівників проектів та 
програм, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та 
спорту; професіонал у сфері маркетингу, ефективності 
господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності економіст 
Випускники можуть працювати на посадах:
1233- Директор з маркетингу
1475.4 - Менеджер (управитель) з маркетингу
1476.1 - Менеджер (управитель) з реклами
2419.1 - Молодший науковий співробітник (маркетинг, 
ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
3415 - Мерчендайзер

Подальше
навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і 
отримання додаткової післядипломної освіти

5 -  Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке 
проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 
консультацій, самостійного вивчення, виконання курсових робіт на 
основі підручників, посібників, періодичних наукових видань, 
використання мережі Інтернет

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист 
курсових робіт, державна атестація випускника

6 - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі маркетингу, 
проводити практичну діяльність, що передбачає застосування 
набутих навичок за фахом, а також практичне впровадження 
отриманих результатів (ІК)

Загальні
компетентності

Системні знання сучасних методів проведення досліджень у галузі 
маркетингу та менеджменту і в суміжних областях (ЗКі)
Критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей (ЗК2)
Ініціювання оригінальних рішень маркетингових задач (ЗК3) 
Лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час 
реалізації проектів (ЗК4)
Здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження 
з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих 
місцях (ЗК5)

Фахові Здатність застосування сучасних маркетингових заходів з



компетентності урахуванням особливостей підприємства за видами економічної 
діяльності (ФКі)
Здатність користуватися стандартизованим програмним 
забезпеченням для постановки та вирішення задач управління, 
здійснювати моделювання економічних, фінансових та 
управлінських ситуацій та використанні цих моделей в практичній 
діяльності (ФК2)
Здатність вести науковий пошук щодо дослідження проблем 
міжкультурної комунікації, володіти методологічними прийомами 
комунікативної поведінки в різних сферах суспільного життя (ФК3) 
Здатність формування індивідуального економічного світогляду та 
економічного мислення (ФК4)
Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати 
системний підхід та враховувати маркетингові аспекти при 
розв’язанні управлінських задач та проведенні досліджень (ФК5) 
Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи 
створювати нові знання (ФК6)
Здатність аргументувати вибір методу розв’язування 
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та 
захищати прийняті рішення (ФК7)
Здатність формувати систему взаємовідносин між маркетинговими 
та іншими структурними підрозділами підприємства (ФК8)
Знання та можливості реалізовувати проекти та дослідження, 
спрямовані на покращення ефективності системи управління 
маркетинговою діяльністю (ФК9)
Здатність застосовувати принципи та методи раціональної 
організації, планування та контролю функціонування операційних 
систем різних видів (ФК10)
Здатність обґрунтувати управлінські рішення на основі кількісної та 
якісної оцінки економічного ризику (ФК11)
Здатність проводити аналіз ринкових параметрів, структури потреб 
і місткості цільових ринків, сегментування цільових аудиторій 
споживачів, позиціонування товарних брендів щодо конкурентів; 
прогнозувати рівні потенційного й платоспроможного попиту 
(ФК12)
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 
реалізації;
Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій управління, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів(ФК13);
Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший 
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії 
та плани(ФК14);
Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
клієнтами (ФК 15).

7 - Програмні результати навчання

Дослідницька

Уміння готовити аналітичні матеріали для оцінки заходів щодо 
економічної політики та прийняття стратегічних рішень на мікро- 
та макрорівнях (ПРН Ді);
Вміння формувати інформаційну базу для функціонування системи



маркетингу та обирати, вилучати та отримувати з неї інформацію 
для прийняття управлінських рішень (ПРН Д2);.
Уміння здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність в 
галузі управління, адміністрування, аналізу, економіки, генерувати 
нові ідеї та доводити їх до практичної реалізації (ПРН Д3);

Проектувальна

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології при 
розробці та реалізації маркетингових стратегій (ПРН Пі)
Здатність на основі аналізу ринкових тенденцій і змін 
макросередовища ініціювати розроблення інновацій (технології, 
продукція, організаційні зміни), здійснювати їх пошук та 
оцінювання ефективності впровадження (ПРН П2)

Організаційна

Уміння формувати екологічну концепцію маркетингу, розробляти 
програму екологічного маркетингу організації; формувати бюджет 
маркетингих програм; управляти маркетинговою діяльністю (ПРН
Оі)
Здатність самостійно приймати рішення щодо вибору методів 
дослідження сприйняття бренда споживачами, обґрунтовувати 
стратегії позиціонування бренду з метою використання їх переваг 
та виключення недоліків (ПРН О2)
Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати 
рішення та ініціювати оригінальні комплексні проекти (ПРН Оз)

Управлінська

Уміння розробляти стратегічні цілі організації в умовах конкуренції 
на основі системного аналізу з урахуванням її потенціалу та 
факторів зовнішнього середовища, обирати стратегію (ПРН У і) 
Уміння розробляти поточні та оперативні плани діяльності 
організації та структурних підрозділів (ПРН У2)
Уміння застосовувати принципи корпоративної соціальної 
відповідальності в процесі управління підприємством (ПРН У3) 
Уміння приймати управлінські рішення на основі аналізу та 
систематизації інформації, щодо планування на підприємстві (ПРН 
У4)
Уміння розробляти альтернативні стратегії розвитку організаційних 
систем, забезпечувати високий рівень збалансованості її складових 
елементів з урахуванням прийнятного рівня ризику (ПРН У 5) 
Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному 
рівнях (ПРН У6)

Прогностична

Здійснювати прогнозування та сценарне бізнес-планування, 
використовуючи висновки з аналізу даних ринкової діяльності та 
конкурентного середовища компанії (ПРН ПР1)
Здатність на основі аналізу діяльності організації, проведених 
маркетингових досліджень прогнозувати перспективи діяльності та 
динаміку розвитку (ПРН ПР2)
Здатність аргументувати вибір методів розв’язування науково- 
прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та 
захищати прийняті рішення (ПРН ПР3)

Контрольна

Здійснювати моніторинг інновацій, контролювати хід реалізації 
інноваційних проектів (упровадження продуктових, технологічних, 
організаційних, ринкових інновацій) (ПРН К1)
Здійснювати моніторинг інновацій, контролювати хід реалізації 
інноваційних проектів (упровадження продуктових, технологічних, 
організаційних, ринкових інновацій) (ПРН К2)



Технологічна
Здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні 
виробничих та управлінських функцій (ПРН Ті)

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Розробники програми: 1 доктор наук, 2 кандидата наук, доценти. 
Всі розробники є штатним співробітниками ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»
Гарант освітньої програми: Шлапак Н.С. -  к.е.н., доцент. Усі 
науково -  педагогічні працівники, задіяні до викладання дисциплін 
освітньої програми, мають наукові ступені. З метою підвищення 
фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на 
п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.

Матеріально-
технічне
забезпечення

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам, 
повне забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, 
забезпеченість комп’ютерними робочими місцями та прикладними 
комп’ютерними програмами достатнє для виконання навчальних 
планів, соціальна інфраструктура, що включає спортивний 
комплекс, пункти харчування, медпункт, базу відпочинку

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

- офіційний сайт ПДТУ: http://pstu.edu;
-  необмежений доступ до мережі Інтернет;
-  наукова бібліотека, читальні зали;
-  віртуальне навчальне середовище Moodle;
-  корпоративна пошта;
-  навчальні і робочі плани;
-  графіки навчального процесу;
-  навчально-методичні комплекси дисциплін;

-  навчальні та робочі програми дисциплін;
-  дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів з дисциплін;
-  програма практики;
-  методичні вказівки щодо виконання курсової та магістерської 
роботи;
-  критерії оцінювання рівня підготовки;
-  пакети комплексних контрольних робіт.

9 -  Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Приазовським державним 
технічним університетом та вищими навчальними закладами 
України

Міжнародна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Приазовським державним 
технічним університетом та зарубіжними вищими навчальними 
закладами:

Договір про співробітництво між Господарською академією ім. 
Д.А. Ценова м. Свіштов (Болгарія) та економічним факультетом 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
(28.03.2013-02.03.2020, № 21-6/2013)
Договір про співробітництво між Білоруським державним 
технічним університетом та економічним факультетом ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» 
(19.01.2011-безстроково, № 10-01/2011)

Договір про співробітництво між Горійським державним

http://pstu.edu


навчальним університетом (Грузія) та економічним факультетом 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
(08.01.2014-08.01.2019, № 13-1/2014)
Договір про співробітництво між Молдавською економічною 
академією та економічним факультетом ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»

(25.02.2010- безстроково, № 7-19/2012)
Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Можливе після вивчення курсу української мови



2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП
Код Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти/ роботи, практики 
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

Обов'язкові навчальні дисципліни
1.Дисципліни фундаментальної, природничо -  наукової та загальноекономічної

підготовки
ОСГ1 Глобальна економіка 4 Екзамен
ОСГ2 Інноваційний розвиток підприємства 4 Екзамен
ОСГ3 Інтелектуальна власність 2 Залік
ОСГ4 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 Дифзалік
ОСГ5 Соціальна відповідальність 4 Екзамен

2.Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОПП1 Логістичний менеджмент 5 Екзамен
ОПП2 Маркетинговий менеджмент 4 Екзамен
ОПП3 Рекламний менеджмент 4 Екзамен
ОПП4 Стратегічний маркетинг 4 Екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 34
Вибіркові навчальні дисципліни

Блок 1
1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

В1СГ1 Основи наукових досліджень 3 Залік
В1СГ2 Стратегічне управління 4 Екзамен
В1СГ3 Фінансовий менеджмент 4 Залік

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
В1ПП1 Операційний менеджмент у бізнесі 3 Залік
В1ПП2 Ризик менеджмент 4 Залік
В1ПП3 Товарна інноваційна політика 4 Залік
В1ПП4 Управління конкурентоспроможністю 4 Залік

Блок 2
1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

В1СГ1 Основи наукових досліджень 3 Залік
В1СГ2 Стратегічне управління 4 Екзамен
В1СГ3 Фінансовий менеджмент 4 Залік

2.Дисципліни професійної та практичної підготовки
В2ПП1 Інтернет маркетинг 3 Залік
В2ПП2 Маркетинг інновацій 4 Залік
В2ПП3 Екологічний маркетинг 4 Залік
В2ПП4 Маркетинг інтелектуальних продуктів 4 Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент 26
3. Практична підготовка

ПП1 Переддипломна практика 9
ПП2 Магістерська випускна робота 21

ЗАГАЛЬНИЙ о б с я г  о с в іт н ь о ї  п р о г р а м и 90



2.2. Структурно -  логічна схема ОП

Структурно-логічна схема вивчення дисциплін 
1 курс 1 курс 2 курс

1 семестр__________________ 2 семестр__________________ 3 семестр
Обов'язкові навчальні дисципліни

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Глобальна економіка 

(4 кред., екзамен)
Інноваційний розвиток 

підприємства 
(4 кред., екзамен)

Охорона праці в галузі та 
цивільний захист 

(3 кред., дифзалік)
Соціальна відповідальність 

(4 кред., екзамен)
Інтелектуальна власність 

(2 кредити, залік)
2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Логістичний менеджмент 
(5 кредитів, екзамен)

Стратегічний маркетинг 
(4 кред., екзамен)

Маркетинговий менеджмент 
(4 кред., екзамен)
Рекламний менеджмент 
(4 кред., екзамен)

Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 1

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Стратегічне управління 

(4 кред., екзамен)
Основи наукових 

досліджень (3 кред., залік)
Фінансовий менеджмент 

(4 кред., залік)
2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Операційний менеджмент у 
бізнесі

(3 кред., залік)

Ризик менеджмент 
(4 кред., залік)

Товарна інноваційна 
політика (4 кред, залік)

Управління
конкурентоспроможністю 

(4 кред, залік)
Блок 2

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Стратегічне управління 

(4 кред., екзамен)
Основи наукових 

досліджень (3 кред., залік)
Фінансовий менеджмент 

(4 кред., залік)

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Блок 2

Е к ол огіч н и й  м аркетинг М ар к ети н г ін н овац ій



(4 кред., залік) (4 кред., залік)
Маркетинг інтелектуальних 

продуктів 
(4 кред., залік)

Інтернет маркетинг 
(3 кредити, залік)

3. Практична підготовка
Переддипломна практика 

(9 кред. диф. залік)
Магістерська випускна 

робота 
(21 кредит)



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників другого (магістерського) рівня спеціальності 075 
«Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею диплому встановленого 
зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєння кваліфікації: Магістр з 
маркетингу, освітньо-професійна програма «Маркетинг».

Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ДЕК) на підставі 
Положення про екзаменаційну комісію. Строки проведення випускної атестації 
визначаються навчальними планами.

Державній атестації передує семестрова (проміжна) атестація студента за 
результатами виконання індивідуального плану у вигляді його здачі іспитів та захисту. 
Документами, що підтверджують проміжну атестацію студента, є довідка про складання 
іспитів і заліків, витяг із протоколу засідання кафедри та вченої ради економічного 
факультету тощо.

Вимоги до організації і проведення випускної атестації визначено у Положенні про 
випускну атестацію студентів ДВНЗ «ПДТУ».

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі захисту 
магістерської роботи (МР). Форма проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти 
визначається відповідним стандартом вищої освіти та навчальним планом.

Вимоги до змісту МР розробляє випускова кафедра з урахуванням вимог 
відповідного стандарту вищої освіти та рекомендацій, що викладені у Положенні про 
випускну атестацію студентів ДВНЗ «ПДТУ» (2015 р.).

До випускної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги 
навчального плану зі спеціальності відповідного РВО (не мають академічної 
заборгованості). Негативні рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення 
студента до захисту атестаційної роботи.

Захист атестаційних робіт та складання випускних екзаменів оцінюється відповідно 
до критеріїв оцінювання за 100-бальною шкалою з наступним переведенням балів до 
оцінок за національною шкалою. Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту 
атестаційних робіт (складання випускного екзамену в усній формі), а також про видачу 
студентам дипломів (дипломів з відзнакою) голова ДЕК оголошує студентам у день 
захисту (складання екзамену).

Здобувач ступеня магістра має право на вибір керівника магістерської роботи.
До захисту допускаються магістерські роботи, виконані здобувачем ступеня 

магістра самостійно. Виявлення в поданій до захисту магістерської роботи академічного 
плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного освітнього ступеня.

Студент, який не захистив атестаційну роботу або не склав випускний екзамен, або 
не з’явився на захист (випускний екзамен) без поважних причин, відраховується з 
університету як такий, що не пройшов випускної атестації.

Студентам, які не захищали атестаційну роботу з поважної, документально 
підтвердженої причини, ректором може бути продовжений строк навчання до наступного 
терміну роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік.

Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи 
може студент представити до повторного захисту ту ж атестаційну роботу з відповідною 
доробкою, що визначає екзаменаційна комісія, або повинен розробити нову тему, яка 
пропонується випусковою кафедрою.

Звіт голови ДЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і 
вченої ради інституту/факультету. Загальні підсумки роботи екзаменаційних комісій зі 
спеціальностей університету обговорюються на засіданні Вченої ради університету.

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи визначаються діючими нормативними 
актами та законами, у галузі атестації кадрів вищої кваліфікації.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



3. Матриця відповідності програмних компетенцій 
________компонентам освітньої програми________

КОМПОНЕНТА
Інтергальні та загальні компетентності (ЗК)

ІК1 ЗК1 ЗК2 ЗКз ЗК4 ЗК5

1 Глобальна економіка + +
2 Інноваційний розвиток підприємства + +
3 Інтелектуальна власність + + +
4 Охорона праці в галузі та цивільний захист + + + +
5 Соціальна відповідальність + +
6 Логістичний менеджмент + + +
7 Маркетинговий менеджмент + + +
8 Рекламний менеджмент + + +
9 Стратегічний маркетинг + + +

1 0 Основи наукових досліджень + +
1 1 Стратегічне управління + + +
1 2 Фінансовий менеджмент + + +
13 Операційний менеджмент у бізнесі + + + +
14 Ризик менеджмент + +
15 Товарна інноваційна політика + + +
16 Управління конкурентоспроможністю + + +
17 Інтернет маркетинг + + + +
18 Маркетинг інновацій + + +
19 Екологічний маркетинг + + +
2 0 Маркетинг інтелектуальних продуктів + + + +



№ КОМПОНЕНТА
Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФКі ФК2 ФКз ФК4 ФК5 ФКб ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 ФК11 ФК12 ФК13 ФК14 ФК15

1 Глобальна економіка + + + + +

2

Інноваційний розвиток 
підприємства + + + +

+ + +

3 Інтелектуальна власність + + +

4 Охорона праці в галузі та 
цивільний захист + + + +

+ + +

5 Соціальна відповідальність + + + + +
6 Логістичний менеджмент + + + +
7 Маркетинговий менеджмент + + + + +
8 Рекламний менеджмент + + + + +
9 Стратегічний маркетинг + + + +

1 0 Основи наукових досліджень + + + + +
1 1 Стратегічне управління + + + + + + +
1 2 Фінансовий менеджмент + + + +

13
Операційний менеджмент у 
бізнесі + + +

+ + +

14 Ризик менеджмент + + + + + +
15 Товарна інноваційна політика + + +

16 Управління
конкурентоспроможністю + + + +

+ +

17 Інтернет маркетинг + + + +
18 Маркетинг інновацій + + + +
19 Екологічний маркетинг + + + +

2 0

Маркетинг інтелектуальних 
продуктів + + +

+ + +



4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

№ КОМПОНЕНТА Д1 Д2 Дз Пх П2 О1 О2 Оз У1 У 2 Уз У4 У 5 Уб ПР1 ПР2 ПРз К1 К2 Т1
1 Глобальна економіка + + + +

2

Інноваційний розвиток 
підприємства

+ +
+

+ + +

3 Інтелектуальна власність + + + +

4 Охорона праці в галузі та 
цивільний захист + + + + + + +

5 Соціальна відповідальність + + + + + +
6 Логістичний менеджмент + + + + + + + +
7 Маркетинговий менеджмент + + + + +
8 Рекламний менеджмент + + + + + +
9 Стратегічний маркетинг + + + + + +

1 0

Основи наукових 
досліджень + + +

+
+ + +

1 1 Стратегічне управління + + + + +
1 2 Фінансовий менеджмент + + + + + + + +

13 Операційний менеджмент у 
бізнесі + +

+
+ + +

14 Ризик менеджмент + + + + + + +

15 Товарна інноваційна 
політика + + + + +

+
+ +

16 Управління
конкурентоспроможністю + + + +

+ +
+ +

17 Інтернет маркетинг + + + + + + + +
18 Маркетинг інновацій +
19 Екологічний маркетинг +

2 0

Маркетинг інтелектуальних 
продуктів



4.3.Копія навчального плану



<

/-_0 V4-A У1

1‘ек'іор
.і

_____  , ____ В.( .Волошин
(П ід п и с і /  і і р с і Р т ь с  г у їш ь іа л и ) '

I IpoioKo.f Вчений pii.ui ДІЯ П "ПДї V"
«І І" ' /  20 , V
і . ю б у ї т Я  О СВІТН ЬО Ю  СІ УЦ ІНЦ І МЯГІСТІ)________ __

ItfTjlM  Г Т \І1СМИІ

іилуїі інань 07 Управління га адміністрування
(і*піф|< і і м і і н  т . і \  к )

(іи-іііа.іі.нісі і_____ 075 "М аркс і шп "______
(ш и ф р  I м л и .і  - пен і І Н.ЖН ПІ

аіспіалпаїїії _________________________
( ш и ф р  І ІМ ї м  CtlCUM.il u n i t  І

шпііиі.ої крої рами__"Марксіииг"
ОіЛПМ (Ч'ИИНМНІ ІІрОф.ІМ ИІ

Форма нявчання денна
І ІГі іі і  І і. н м  і ііі і ІІІПІПМ4І 0 ( l lC j  l l . | t l

м і н і с т е р с т в о  о с в іт и  і н а у к и  Ук р а їн и

ДВІП T ip  нантський державний геміїїчніїй університет

ІД і ш РДЖІ НО 
ІІМіаі/ЩНі ІІЛТУ 

діл -0! року S-

Форма ,V« 11-3.01

II А В Ч А Л Ь II II Й II Л АН
Освітня кваліфікацій Mcijicip з Марксі пні \

(іііика)

Професійна кваліфікація_______________
Ішим)

_____________________ ________ _______ , Ст рок навмання І рік 4 міс.
(роки І МІСЯЦІ)

_________________________________ , на основі ступені, бакалавр
і .1 t .. ч пі 141111111 • ос і пі.- • км. нфікаїїійміїи і рііі' ні. і..... . .

І . І РАФІІч ІІАВЧЛ. II,мої () ПРОЦЕСУ
О

2
Вересень Жон і є н і . ІН С Т О ІШ І 1 р\тень (  імень Jilt, 1 мй Ьсрсіснь Квітень 1 ранець Червень 1ІІ1ІСІІ1. ( ерпеиь

1 2 і 4 5 6 7 N Ч 10 11 12 1.1 N 15 | ( | 17 IS 1Ч 2 0 21 22 2.) 21 2 5 2(. 2 7 2Я 2 4 М ) З І 3 2 3 3 3 4 3 5 Н» 3 7 3 8 І Ч 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4(. 4 7 4 8 4 ') 5 0 51 5 2

і 1 і і і і і і і і / 1 1 1 1 1 1 1 І 1 А С ( ' С К К 1 1 1 1 1 1 І 1 А 1 І 1 і і 1 1 1 1 А О Г ( ' к к к к І\ Іч к к к
п I I п п п м м м м м М М м м м VI ДЛ ДЛ

І ПНІ І О III HIM: І ісорсі ичне навчання: І А - теоретичне нан-іання іа нрове існпя а і сстаиії: ( екзаменаційна сесія: 11 практика: К канікули: .VI - виконання маї істсрської роботи: 
ДЛ ісржамна аіссіашя

II till II III ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАС У. тижні ПІ. ПРАКТИКА IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

ос.г*%и

ОС

ГГ

О

Са.
"j

5 VJ ' J *-»

Я
5
7

Ц

с_
оо

-*. 
2
'■£
С-

зс
ос 2
і  1
ГЗ с т —

CZ —С- р 'J С.
у

с і— 
= г іб
§ 1 1  
= I I

І  в §
1 S .’dj: — ~ 
~ 3»

ос
яU■->О

2
а
Xс-rjс*

>»jC
-3 Ус

ьо
го

і 35 б 11 52
и 4 11 2 17

Разом 35 с> 0 4 її 2 II 69

І І
аш

а 
пр

ак
ти

ки с.

7оО
ji-іж

их

Навчальна
Виробнича

1 Іере.ілип.іомна 3 4



Cb

<r

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ІІРОЦКС’У
Рочішділ ча семестрами

курсові
Кількість ГОДИН

ау/шторних
І’очмоліл ауднторннх юлип ча курсами і семестрами

І курс II курс 111 курс IV ку рс
г—

• О
сзго

•0 е

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ

О
а
2о

Я
Ьі«і

ли
ф

за
лі

ки

1CоО
9-

іс
с_

<с
£.
22Q
-С

X.XСЗС-
CL

—

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ре
ди

ті
» 

1

з;*->

гг
§

вс
ьо

го

у  тому 
числі:

са
м

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та Семестри

1 ї  2 1 3 1  * 1 5 1 6 1 1  1 8

Xrjп

пр
ак

ти
чн

і

ла
бо

ра
то

рн
і Кількість тижнів в семестрі

18 17 18

л п Ф д п др J! II др л II др л II др л II др л II ■ф л 11 -ф

1. О Ь О В 'Я ЇК О Ш  Н А В Ч А Л Ь Н І Д И С Ц И П Л ІН И

1. Дисіиш .іінн соніа.и.но-іс манітарноТ пі п отпвкн
N 1 1 1 і«N1,1 іьна економіка 2 4 120 46 зо 16 0 74 зо 16
Н 1 ) м м< >н.н її і її її м і ро ішіпік 2 4 120 46 зо 16 0 74 зо 16
X 1 1 

>11 1

Іще іектуа іі.па власність ■> 2 60 24 іб 8 0 36 16 8
( »\ОрОИ.І ІІрІІГІІ It 1 .1 |\ іі 1.1
нині її.unit мчис і

2 3 90 32 іб 16 0 58 16 16

к і s ( шил її. и. і ні 11 к т і  і.і м.піс п. 2 4 120 46 зо 16 0 74 зо 16

{сілії II 3 і і 0 () 17 310 194 122 72 0 316 0 0 0 122 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Дисципліни професійної та практи чн ої підгої пики
>11111 Лої тс і ичнш'і .менеджмент і 5 130 46 зо 16 0 104 зо 16
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2. В И Б ІР К О В І Н А В Ч А Л ЬН І Д И С Ц И П Л ІН И
Блок 1

1. Дисципліни соціально-гуманітарної иілі т о н к ії
НІ СІ 1* Основи наукових досліджень 2 3 90 32 16 16 0 58 16 16

ВІСІ 2 Стратеї ічне управління 1 4 120 46 зо 16 0 74 ЗО 16
ВІГІ І Фінансовий менеджмен і і 4 120 46 зо 16 0 74 ЗО 16
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2. Дисципліни професійної і а практичної ііілі отовки

It 11 її 11 ( Операційний менеджмент \ 
піл мес і

і 3 90 32 16 16 0 58 16 16

НІНИ ’ І’и нік-менеджмент 2 4 120 12 16 16 0 88 16 16

Н11II It 

ВIIII 1-І
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3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
піп І Ісреллипломіїа практика 270 270
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Всього ЗО 600 600 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

За і а.іьна кількість 60 2700 636 366 2-10 206 1 304

Кількість іоліпі па тиждень IS IS
Кількість ектамсніи
Кількість ні.іікіи
Кількість курсових проектів
Кількість курсових робіт о

І\І п.кість кредитів 1C I S

Декам ф ак\ її»іеі \
I III ЩІК І

О. В. Хаджипона
.32 2Х

Зав. кафедри
зо

" а
(пі шиє)

її. її. 1 опчар< ІіріЧКІІІІІС ІЛ ІІШІІ1ГІМ)
І Ісрімиіі проректор

I III Mint I

І ї . ( ). Рояпов Зав. иавч. віячіду

Mil 4 (НІС )

1(). її. І \  е< в
мірі шини* іа iimiia.ni)

Згідно з ор и г і

З ав і яу з а ч  
в і д д і л у / ' '

0 3  vO, 20 i s -



4.4.Пояснювальна записка до навчального плану



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до навчального плану

Код та найменування спеціальності___075 Маркетинг_____________:_________________

Рівень вищої освіти__магістр____________________________________________________
Спеціалізація______-___________________________________________________________

Освітня програма _Маркетинг___________________________________________________

Форма навчання__очна_________________________________________________________

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
та строк навчання___1 р. 4 міс.__________________________________________________

Навчальний план, затверджений Вченою радою _
29.06.2017 р. протокол № 15

(дата та номер протоколу)

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)______-_______

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)_____-________
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання __бакалавр___

Компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання

Найменування
навчальних
дисциплін,

практик
1 2 3

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1. Дисципліни фундаментальної, природничо -  наукової та загальноекономічної

підготовки
Здатність формування 
індивідуального 
економічного світогляду та 
економічного мислення 
(ФК4)

Уміння готовити аналітичні 
матеріали для оцінки заходів щодо 
економічної політики та прийняття 
стратегічних рішень на мікро- та 
макрорівнях (ПРН Д1);

Глобальна
економіка

Системні знання сучасних 
методів проведення 
досліджень у галузі 
маркетингу та менеджменту 
і в суміжних областях (ЗК1)

Здійснювати моніторинг інновацій, 
контролювати хід реалізації 
інноваційних проектів 
(упровадження продуктових, 
технологічних, організаційних, 
ринкових інновацій) (ПРН К1)

Інноваційний
розвиток
підприємства

Здатність інтегрувати 
знання з інших дисциплін, 
застосовувати системний 
підхід та враховувати 
маркетингові аспекти при 
розв’язанні управлінських 
задач та проведенні 
досліджень (ФК5)

Уміння здійснювати дослідницьку та 
інноваційну діяльність в галузі 
управління, адміністрування, аналізу, 
економіки, генерувати нові ідеї та 
доводити їх до практичної реалізації 
(ПРН Д3);

Інтелектуальна
власність
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Здатність поставити 
завдання та організувати 
наукові дослідження з 
визначення професійних, 
виробничих ризиків, загроз 
на робочих місцях (ЗК5)

Здатність та готовність до 
врахування положень законодавчих 
та нормативно-правових актів з 
охорони праці при виконанні 
виробничих та управлінських 
функцій (ПРН Т1)

Охорона праці в 
галузі та 
цивільний 
захист

Здатність вести науковий 
пошук щодо дослідження 
проблем міжкультурної 
комунікації, володіти 
методологічними 
прийомами комунікативної 
поведінки в різних сферах 
суспільного життя (ФК3)

Уміння застосовувати принципи 
корпоративної соціальної 
відповідальності в процесі 
управління підприємством (ПРН У3)

Соціальна
відповідальність

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Здатність аргументувати 
вибір методу розв’язування 
спеціалізованої задачі, 
критично оцінювати 
отримані результати та 
захищати прийняті рішення 
(ФК7)

Уміння приймати управлінські 
рішення на основі аналізу та 
систематизації інформації, щодо 
планування на підприємстві (ПРН 
У4)

Логістичний
менеджмент

Знання та можливості 
реалізовувати проекти та 
дослідження, спрямовані на 
покращення ефективності 
системи управління 
маркетинговою діяльністю 
(ФК9)

Здатність на основі аналізу ринкових 
тенденцій і змін макросередовища 
ініціювати розроблення інновацій 
(технології, продукція, організаційні 
зміни), здійснювати їх пошук та 
оцінювання ефективності 
впровадження (ПРН П2)

Маркетинговий
менеджмент

Здатність розробляти та 
реалізовувати проекти, 
включаючи власні 
дослідження, які дають 
можливість
переосмислювати наявні чи 
створювати нові знання 
(ФК6)

Здатність самостійно приймати 
рішення щодо вибору методів 
дослідження сприйняття бренда 
споживачами, обґрунтовувати 
стратегії позиціонування бренду з 
метою використання їх переваг та 
виключення недоліків (ПРН О2)

Рекламний
менеджмент

Встановлювати критерії, за 
якими організація визначає 
подальший напрямки 
розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні 
стратегії та плани(ФК14);

Здатність адаптуватись до нових 
умов, самостійно приймати рішення 
та ініціювати оригінальні комплексні 
проекти (ПРН Оз)

Стратегічний
маркетинг



Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 1

1.Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
1 2 3

Ініціювання оригінальних 
рішень маркетингових задач 
(ЗКз)

Здатність використовувати сучасні 
інформаційні технології при 
розробці та реалізації маркетингових 
стратегій (ПРН П1)

Основи
наукових
досліджень

Здатність формувати 
систему взаємовідносин між 
маркетинговими та іншими 
структурними підрозділами 
підприємства (ФК8)

Уміння ефективно спілкуватись на 
професійному та соціальному рівнях 
(ПРН Уб)

Стратегічне
управління

Вміння обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
управління, у тому числі у 
відповідності до 
міжнародних 
стандартів(ФК13);

Здійснювати прогнозування та 
сценарне бізнес-планування, 
використовуючи висновки з аналізу 
даних ринкової діяльності та 
конкурентного середовища компанії 
(ПРН ПРі)

Фінансовий
менеджмент

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Здатність застосовувати 
принципи та методи 
раціональної організації, 
планування та контролю 
функціонування 
операційних систем різних 
видів (ФК10)

Уміння розробляти поточні та 
оперативні плани діяльності 
організації та структурних 
підрозділів (ПРН У2)

Операційний 
менеджмент у 
бізнесі

Здатність обґрунтувати 
управлінські рішення на 
основі кількісної та якісної 
оцінки економічного ризику 
(ФК11)

Уміння розробляти альтернативні 
стратегії розвитку організаційних 
систем, забезпечувати високий рівень 
збалансованості її складових 
елементів з урахуванням 
прийнятного рівня ризику (У5)

Ризик
менеджмент

Здатність проводити аналіз 
ринкових параметрів, 
структури потреб і 
місткості цільових ринків, 
сегментування цільових 
аудиторій споживачів, 
позиціонування товарних 
брендів щодо конкурентів; 
прогнозувати рівні 
потенційного й 
платоспроможного попиту 
(ФК12)

Здійснювати моніторинг інновацій, 
контролювати хід реалізації 
інноваційних проектів 
(упровадження продуктових, 
технологічних, організаційних, 
ринкових інновацій) (К2)

Товарна
інноваційна
політика
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Здатність користуватися 
стандартизованим 
програмним забезпеченням 
для постановки та 
вирішення задач 
управління, здійснювати 
моделювання економічних, 
фінансових та 
управлінських ситуацій та 
використанні цих моделей в 
практичній діяльності 
(ФК2)

Уміння розробляти стратегічні цілі 
організації в умовах конкуренції на 
основі системного аналізу з 
урахуванням її потенціалу та 
факторів зовнішнього середовища, 
обирати стратегію (ПРН У1)

Управління
конкурентоспро
можністю

Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 2

1.Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

Ініціювання оригінальних 
рішень маркетингових задач 
(ЗКз)

Здатність використовувати сучасні 
інформаційні технології при 
розробці та реалізації маркетингових 
стратегій (ПРН П1)

Основи
наукових
досліджень

Здатність формувати 
систему взаємовідносин між 
маркетинговими та іншими 
структурними підрозділами 
підприємства (ФК8)

Уміння ефективно спілкуватись на 
професійному та соціальному рівнях 
(ПРН Уб)

Стратегічне
управління

Вміння обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
управління, у тому числі у 
відповідності до 
міжнародних 
стандартів(ФК13);

Здійснювати прогнозування та 
сценарне бізнес-планування, 
використовуючи висновки з аналізу 
даних ринкової діяльності та 
конкурентного середовища компанії 
(ПРН ПР1)

Фінансовий
менеджмент

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Лідерство та здатність як 
автономної так і командної 
роботи під час реалізації 
проектів (ЗК4)

Вміння формувати інформаційну 
базу для функціонування системи 
маркетингу та обирати, вилучати та 
отримувати з неї інформацію для 
прийняття управлінських рішень 
(ПРН Д2);.

Інтернет
маркетинг

Здатність використовувати 
психологічні технології 
роботи з клієнтами (ФК 15).

Здатність аргументувати вибір 
методів розв’язування науково- 
прикладної задачі, критично 
оцінювати отримані результати та 
захищати прийняті рішення (ПРН 
ПРз)

Маркетинг
інновацій
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Здати ість застосування 
сучасних маркетингових 
заходів з урахуванням 
особднвосгей підириєм сіва 
за видами економічної 
д іяльності ( ФК1 )

У міння формувати екологічну 
концепцію  маркетингу, розробляти 
програму екологічного маркетингу 
організації: формувати бю джет 
маркетингих програм: управляти 
маркетині овою  діяльністю  (ІІІМ101)

Екологічний
маркетинг

К ритичний ан&ііз. 
оціню вання і синтез нових 
ідей (ЗК'2)

Здатність на основі аналізу 
діяльності організації, проведених 
маркетингових дослідж ень 
прогнозу ваги перспективи діяльності 
га динаміку розвитку (ПРИ 1ІР2)

М аркетинг
інтелектуальних
продуктів

Гарант освітньої програми 
із спеціальної (фахової) підготовки Н.С. 11 Ілагіак

Згідно з ор иг і налом 

Здв і я уз ач н ш м \\
ВІДДІЛУ

С І Ю



5.Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності.

Підготовка фахівців за другим магістерським рівнем зі спеціальності 

075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг»

здійснюється на базі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування створена у вересні 1997 

року. Зараз на ній працюють 10 осіб: 1 доктор економічних наук, 5 

кандидатів економічних наук, 1 старший викладач та 3 лаборанта. Викладачі 

кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові 

ігри, роботу в команді, сase-study, рольові ігри, тренінги, організаційно- 

діяльносні ігри, мозковий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв, 

участь викладачів спільно зі студентами у ярмарках, виставках, аукціонах, 

використовують в учбовому процесі мультимедійне устаткування. Для 

формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється 

цілеспрямована робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів та 

зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри. З метою підвищення 

кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті 

регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і 

докторськими дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів 

здійснюється також внаслідок стажування за розробленим і прийнятим 

кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються 

при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні 

методичних розробок; розробленні макетів лабораторних робіт; опрацюванні 

контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю якості 

знань; виконанні науково-дослідних робіт.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку за першим рівнем вищої 

освіти (бакалавр) за спеціальністю 075 «Маркетинг» з освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» - ліцензійний обсяг 65 осіб; за другим 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 075 «Маркетинг» із освітньо- 

професійної програми «Маркетинг» ліцензійний обсяг 40 осіб, за



спеціальністю 073 «Менеджмент» із освітньо-професійної програми «Бізнес- 

адміністрування» ліцензійний обсяг 25 осіб.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування одночасно працює у 

трьох взаємопов'язаних напрямах: навчання, наукові дослідження, створення 

і реалізація інноваційних рішень з різних аспектів стратегічного управління 

економічним розвитком, як окремих бізнес-структур, так і в цілому 

національної економіки.

Кафедра підтримує наукові зв'язки з провідними вітчизняними та 

закордонними університетами, співпрацює з підрозділами Національної 

академії наук України (Інститут світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, Інститутом економічного прогнозування НАН України, 

Інститутом економіки промисловості НАН України), Всеукраїнською 

спілкою вчених-економістів та Академією економічних наук України, 

Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана.

За останні 5 років членами кафедри маркетингу та бізнес - 

адміністрування розроблено і надруковано 2 підручника з грифом МОН 

України та 2 монографії. Усі викладачі кафедри мають наукові та навчально- 

методичні публікації, підвищують свій науково-педагогічний рівень шляхом 

стажувань у ведучих університетах світу та України, на підприємствах, в 

організаціях і банках, а також беручи участь у регіональних та міжнародній 

науковій конференціях.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент В. В. Гончар. У 

1997 р. з відзнакою закінчила Санкт-Петербурзький державний університет 

економіки та фінансів за спеціальністю «Менеджмент». В тому ж році 

вступила до аспірантури цього університету за напрямом 08.00.05 «Економіка 

та управління народним господарством». У 2000 р. захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2003 р. диплом 

кандидата наук було нострифіціровано в Україні зі спеціальності 08.06.01 

«Економіка, організація і управління підприємствами». У 2014 році захистила 

докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 -  «Економіка та управління



підприємствами (за видами економічної діяльності)», ДД№003889 від 

22.12.2014р.

Відомості про завідувача випускової кафедри

Прізвище ім’я та по батькові 
Дата, з якій займає цю посаду 
Здобута вища освіта

Наукова ступень 
Наукове звання 
Тема дисертації

Рік захисту

Г ончар Вікторія Василівна 
4 листопада 2014 року 
Санкт -  Петербурзький державний 
університет економіки та фінансів, 
1997 р., «Менеджмент»,
Економіст

доктор економічних наук 
Доцент
Формування та розвиток системи 
управління стратегічними змінами 
підприємств чорної металургії 
2014 р.

Посаду завідувача кафедрою займає на постійній основі

Гончар В. В. не тільки відомий вчений і професійний викладач, але 

також гарний організатор, досвідчений і компетентний керівник. Придбаний 

досвід навчання студентської молоді вона передає молодим викладачам. За 19- 

ти річний досвід роботи проявила себе як кваліфікований викладач, що 

користується повагою серед колег і студентів, працьовитий науковець 

здатний до активного пошуку, як працівник відданий вищий школі і 

відрізняється активною життєвою позицією. За результатами наукової та 

громадської діяльності у 2010 р. стала переможцем обласного конкурсу 

«Кращий працівник року» в галузі освіти у номінації «Кращий молодий 

викладач вищого навчального закладу». Значної успішності досягла у 

організації науково-дослідної роботи: на сьогодні є керівником двох 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук та є науковим консультантом дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук; у рамках керівництва 

студентською НДР під її керівництвом студентські наукові роботи



неодноразово були переможцями на Всеукраїнських конкурсах студентських 

та дипломних робіт; у рамках роботи з обдарованою молоддю учні шкіл м. 

Маріуполь займали призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу НДР 

членів МАН України. Активно співпрацює з міськими органами влади та 

підприємствами міста в напрямку підготовки фахівців. Неодноразово 

представляла досягнення ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» в напряму інноваційної діяльності з працевлаштування 

випускників на конференціях різного рівня, круглих столах та міжнародних 

виставках. Всебічно сприяє створенню і підтримці позитивного іміджу 

університету, збільшенню її авторитету у наукових і освітніх колах.

Головна задача кафедри, як і всього університету, складається в 

підготовці кадрів вищої кваліфікації для підприємств, організацій і установ 

різних форм власності. Концепція освітньої діяльності кафедри, передбачає 

підготовку студентів по модульному принципі. При навчанні 

використовуються активні методи, при цьому головна увага приділяється 

отриманню студентами навичок менеджерської і маркетингової діяльності, 

засноване на розвитку аналітичних здібностей і ініціативи, кругозору, уміння 

працювати в умовах дефіциту інформації, ресурсів і часу.

Розвиток спеціальності передбачає вирішення таких завдань:

• формування стратегії підготовки фахівців в університеті;

• вдосконалення навчально-методичної бази;

• забезпечення чіткої взаємодії учасників навчального процесу;

• впровадження нових підходів до навчального процесу.

Факторами розвитку навчального процесу є:

• наявний національний і міжнародний досвіт;

• врахування сучасних змін економіки регіону та України.

Для розвитку підготовки фахівців з маркетингу передбачається вирі

шення таких основних задач:

• удосконалення індивідуальної роботи з студентами;



• використання економіко-математичних методів і моделей у дипломних 

роботах;

• нарощування комп'ютерної підготовки студентів;

• переорієнтація практичних знань з основних дисциплін на поступове 

впровадження і використання ПЕОМ;

• регламентація аудиторних занять і самостійної роботі студентів;

• регламентація структури курсових і дипломних робіт.

Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток 

міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення 

професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Кафедра постійно підтримує міжнародні зв’язки з провідними вузами 

світу. Викладачі кафедри приймають участь в підготовки та реалізація 

міжнародних проектів університету та економічного факультету. На кафедрі 

здійснюється підготовка іноземних студентів, так за останні роки пройшли 

навчання студенти з Марокко, Єгипту, Китаю.

За час існування кафедри налагоджено зв'язки із зарубіжними ВНЗ: країн 

СНД, Німеччини, Польщі, Єгипту, Австралії. Підтримується постійний 

контакт з Вищою школою м. Вюрцбурга (Німеччина). Тісні зв'язки на 

постійній основі встановлені з Таббінським університетом (Єгипет) делегації 

магістрів цього університету стажувалися на кафедрі з проблем стратегічного 

управління, економічних вимірів і системи збалансованих показників, а також 

з проблеми забезпечення якості, з Вищою школою банковою, м. Вроцлав 

(Польща), в напряму стратегічного інноваційного розвитку з Університетом м. 

Г ронінген (Нідерланди).

Викладачі кафедри приймають участь у роботі міжнародних 

конференцій за напрямом підготовки магістрів спеціальності 075 

«Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг»:

з а в . к а ф е д р о ю  Г о н ч а р  В .В . прийняла участь у міжнародному науково- 

практичному конгресі «Always ahead facing the unknown» у Швейцарії, 

отримала сертифікат учасника, опублікована стаття (2014 р.). В 2016 р.



разом з доцентом кафедри Калініним О.В. приймала участь у міжнародній 

науковий конференції «The development of international competitiveness: state, 

region, enterprise, яка проходила у Лісабоні (Португалія), опубліковано статті 

«Організація маркетингу в підприємницькій мережі», «Сучасні теорії 

управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах 

ризику та конкурентної боротьби». В період з 16 травня 2018 р. до 22 травня 

2018 р пройшла міжнародне стажування Універстиеті Гронінгену 

(Нідерланди).

д о ц е н т  к а ф е д р и  Ш л а п а к  Н . С . прийняла участь у міжнародній 

науково-практичній конференції «Economics of sustainable development: 

theoretical approaches and practical recommendations» у Словаччині, 

опубліковані тези доповіді «Деякі аспекти розвитку екологічного 

менеджменту» (2015 р.). В 2016 р. вона взяла участь у 2-му міжнародному 

науковому семінарі «Formation of knowledge economy as the basis for 

information society» (Чехія), отримано сертифікат учасника семінару;

д о ц е н т  к а ф е д р и  К а л ін ін  О .В . взяв участь у літній школі професійного 

розвитку Британської Ради в Україні в межах проекту «Англійська мова для 

університетів» для викладачів фахових дисциплін, що викладають 

англійською мовою, використовують англійську мову для досліджень чи 

міжнародної діяльності, по закінченню якої було отримано сертифікат, який 

підтверджує можливість викладача (English as a Medium of Instruction) 

викладати фахові дисципліни англійською мовою та викладати 

нелінгвістичні предмети англійською мовою (2017 рік). За результатами 

стажування отримано сертифікат викладача фахових дисциплін англійською 

мовою та нелінгвістичних предметів англійською мовою;

д о ц е н т  к а ф е д р и  Г о р о х о в а  Т .В . отримала грант та взяла участь у 

Європейському форумі Альпбах, за результатами стажування отримано 

сертифікат (2017 рік). В рамках Erasmus+ KA1 брала участь в Молодіжному 

обміні в Румунії «Ready for Social Entrepreneurship» у грудні 2017 року та в 

Тренінговому курсі у Туреччині «World without discrimination» у квітні 2018



року, за результатами стажувань отримано сертифікат. У березні 2018 року 

Горохова Т.В. приймала участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «XVII 

AEDA EUROPE» в Угорщині, за результатими фестивалю отимано 

сертифікат за вагомий вклад у розвиток маркетингу і встановленні дружніх 

зв’язків між країнвми. Також вона виступає онлайн-суддею міжнародного 

проекту Diamond Challenge -  2018, який керується в Україні організацією 

Charity Fund ICEPP;

д о ц е н т  к а ф е д р и  З а ік а  Ю .А . прийняла участь у міжнародній науково- 

практичній конференції «The development of international competitiveness: 

state, region, enterprise» у Португалії (2016 рік), опубліковано колективну 

монографію «Innovations in the development of socio-economic systems: 

microeconomic,macroeconomic and mesoeconomic levels» (Латвія, 2016 рік) і 

отримано відповідний сертифікат учасника наукової діяльності у країні ЄС.

а с п ір а н т  к а ф е д р и  Л у к а ш  М . І . в рамках проекту «Еразмус» у 2015

2017 р.р. проходив стажування у Польщі у Головній школі економіки (м. 

Варшава).

с т у д е н т к а  г р .М К - 1 0  Д і в а к  В .І . навчалася у Краківській горно- 

металургійній академії ім Станіслава Сташица, 2015 рік.

с т у д е н т к а  г р .І - 1 7 - М К - м  Г р и г о р е н к о  К . стала переможцем

міжнародного конкурсу «Авіатор» при підтримці фонду Б. Колеснікова.

с т у д е н т к и  5  к у р с у  гр . Б А - 1 7 - м  Ж д а н о в а  К а т е р и н а  і П іс к у н  Т е т я н а  з 1 

по 11 липня 2018 року прийняли участь у літній школі, організованій 

інститутом Європейських наук, факультетом Політичних наук та 

Міжнародних відносин Варшавського Університету. Темами річної школи 

були «Проблеми сучасної Європи з точки зору країн Центральної та Східної 

Європи». У проекті брали участь представники 5 країн, серед яких були 

студенти з Білорусі, Польщі, Словаччини, України та Чехії.

с т у д е н т к а  1 к у р с у  гр . М К - 1 8  Д р о б о т  Ю л ія  виграла грант по проектам 

«Erazmus +» «Молодіжний обмін», який присвячений проблемам сталого 

розвитку. Період проведення: з 22 по 28 вересня м Крижова, Польща.



с т у д е н т  5  к у р с у  гр . М К - 1 8 - м  П а н ч е н к о  Б о г д а н  виграв грант по 

проектам «Erazmus +» «Молодіжний обмін» "Culture Paths", який 

присвячений міжкультурному обміну Польщі та України. Період проведення: 

з 21 по 27 вересня м Мурзасихле, Польща.

Делегація з ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» у 

складі зав. кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування Г ончар Вікторії 

Василівни та доцента кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування 

Калініна Олександра Володимировича проходили стажування у Вищій 

банківській школі (м Вроцлава, Польща ) Wyzsza Szkola Bankowa we 

Wroclawiu. Стажування було з 23 квітня 2017 р. до 29 квітня 2017 р. 

Стажування мало у своєму складі як аудиторне навантаження, так і 

дистанційні завдання та практику. За напрямом «Маркетинг» було 

досліджено теми:

- Маркетинговий менеджмент

- Ринок

- Поведінка споживачів

- Дослідження ринку

Було підписано договір про співробітництво між ДВНЗ «ПДТУ» та 

Вищою банківською школою. Делегати від ДВНЗ «ПДТУ» отримали 

сертифікати про стажування.

У рамках співпраці з міжнародними організаціями проводяться 

тренінги на базі «Регіонального центру бізнес-навчок» ДВНЗ «ПДТУ».

За останні 5 років викладачі кафедри здійснили публікації 20 статей та 

8 тез доповідей у закордонних виданнях. Кафедра співпрацює з навчальними 

та науковими закладами Австрії, Польщі, Словаччини, Болгарії. Кращі 

студенти та аспіранти кафедри проходять стажування у ВНЗ Європи:

Міжнародна робота кафедри є непереривною. За останній рік кафедра 

відправила заявку на отримання міжнародних грантів:

«FutureLab Europe Annual Forum». Программа FutureLab Europe обирає 

активних європейців у віці від 20 до 30 років, які хочуть грати суттєву роль у



формуванні майбутнього Європи, реалізуючи проекти з громадянським 

впливом. 1 етап -  січень 2018 р., 2 етап -  осінь 2018 р.;

«Development Cooperation and Democracy Promotion Programme in 2018» 

(Литовська Республіка). Програма Литовської Республіки щодо реалізації 

проектів по створенню адміністративних та інституційних потенціалів в 

регіоні Східного партнерства, надаючи підтримку в проведенні реформ в 

країнах - учасницях Угоди про асоціацію ЄС, з особливим акцентом на 

областях: боротьба з корупцією, зміцнення державного управління, правовий 

сектор, облік гендерної проблематики, податки, банківська справа.

Викладачі кафедри та студенти, що навчаються за освітніми 

програмами кафедри постійно беруть участь у міжнародних конференціях. За 

період 2016 -  2018:

«Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу та Приазов’я» 

25-26 травня 2017 р. - опубліковано 11 доповідей;

інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та

реальність», яка проходила 25 жовтня 2017 р. - опубліковано 21 доповідь.

У рамках всебічного вивчення та використання закордонного досвіду 

освіти та науки в якості реалізації вимог Болонського процесу викладачі 

кафедри проводять лекційні та практичні заняття на англійській мові.

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 

другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо- 

професійною програмою «Маркетинг» здійснює 11 викладачів та 4 кафедри 

університету.

Серед професорсько-викладацького складу 4 докторів наук, професорів 

та 8 кандидатів наук, доцентів. Базова освіта викладачів, які здійснюють 

навчальний процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також 

підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Розрахунок відповідності кадрового потенціалу ДВНЗ «ПДТУ»



вимогам підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

очної форми навчання наведено нижче.

Розрахунок фактичних показників кадрової забезпеченості згідно 

постанови 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

Склад групи забезпечення підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» відповідаї таким вимогам:

частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить 

100 %, що перевищує норматив на 40,0 %.

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора становить

4 /11*100 % = 27,3%, що перевищує норматив на 7,3 %.

Оскільки фактичні показники перевищують нормативні, норматив 

вважається виконаним.

У таблиці 5.1 наведено характеристику про якісний склад проектної 

групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування із спеціальності 075 

«Маркетинг» другий (магістерський) рівень із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг». Відомості про якісний склад групи забезпечення 

освітньої програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» у сфері 

вищої освіти надано в табл. 5.2.

Розрахунок фактичних показників кадрової забезпеченості згідно 

постанови від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності».

Розрахунок відповідності кадрового потенціалу ДВНЗ «ПДТУ» 

вимогам підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг»



наведено нижче.

Розрахунок фактичних показників кадрової забезпеченості

1. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 

(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем 

роботи, які мають науковий ступень та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. 

для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають 

вищу категорію) (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 

кількості годин) (50 %).

Всі лекційні години з усіх дисциплін циклу підготовки магістрів 

викладаються фахівцями, що мають науковий ступінь та вчене звання, рівень 

забезпеченості кадрами з цієї позиції складає:

396 / 396 *100 % = 100,0 %, що перевищує норматив на 50,0 %.

2. Фактична загальна кількість лекційних годин що викладаються науково - 

педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або 

вчене звання професора (25 %)

Кількість лекційних годин, що викладаються докторами наук, 

професорами (Гончар В. В., Кухар В.В., Меліхов А. А., Хаджинова О. В.) 

складає 166 годин, що відповідає 41,5 %

166/482 *100 %= 41,9 %.

Перевищення нормативу складає 16,9 %.

Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив 

вважається виконаним.

3. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом 

роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 

кількості годин): дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої 

роботи за фахом (15%).

Згідно навчального плану підготовки другого (магістерського) рівня 

спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійної програми



«Маркетинг» кількість лекційних годин, що забезпечують формування 

професійних компетентностей, складає 198 годин.

Кількість лекційних годин, що викладаються працівниками, які є 

визнаними професіоналами з досвідом дослідницької та управлінської роботи 

за фахом складає 60 годин (Гончар В. В., Шлапак Н. С.)

184 / 354 * 100% = 30,3 %, що перевищує норматив на 15,3 %.

Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив 

вважається виконаним.

4.Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, 

здійснення наукового керівництва 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 у мов, 

зазначених у пункті 5 приміток.

Інформація щодо кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, яка 

забезпечує освітній процес з підготовки за другим (магістерським) рівнем із 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» наведено в табл. 5.3.

Інформація про завідувача випускової кафедри за другим 

(магістерським) рівнем із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо- 

професійної програми «Маркетинг» наведено в таблиці 5.4.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:

•  кадровий та якісний склад проектної групи, яка утворена у складі 

відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри маркетингу та 

бізнес-адміністрування із спеціальності 075 «Маркетинг» другий

(магістерський) рівень із освітньо-професійної програми «Маркетинг», її 

наукова й педагогічна кваліфікація забезпечує навчання на рівні вимог, що 

ставляться до підготовки фахівців цього рівня;



• одним з важливих напрямків роботи керівництва ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» та кафедри «Маркетинг і бізнес- 

адміністрування» є можливість продовження підгоготовки за освітньо- 

науковою програмою підготовки доктора філософії;

• викладачі кафедри «Маркетинг і бізнес-адміністрування» постійно 

працюють над удосконаленням педагогічної майстерності та підвищенням 

свого науково-методичного рівня.

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які

забезпечуватимуть навчальний процес підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем зі спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо- 

професійної програми «Маркетнг», перевищує нормативні показники і це 

свідчить про те, що досягнутий рівень освітньої діяльності щодо 

забезпечення викладання дисциплін усіх циклів навчального плану 

підготовки фахівців відповідає ліцензійним вимогам затвердженим 

Міністерством освіти і науки України.



В ІД О М О С Т І
про п роек тну груп у осв ітн ь о ї д ія л ьн ості у  сф ері в и щ ої освіти

Таблиця 5.1

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри 
маркетингу та бізнес-адміністрування із спеціальності 075 «Маркетинг» другий (магістерський) рівень із освітньо-професійної

програми «Маркетинг»

Прізвище,
ім’я,
по батькові 
керівника та 
членів 
проектної 
групи

Найме -
нування
посади,
місце
роботи

Найменування 
закладу, який 
закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 
вищу освіту*

Науковий ступінь, 
шифр і наймену- вання 
наукової спеціаль
ності, тема дисертації, 
вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціаль
ністю) присвоєно

Стаж науково- 
педагогічної 
га/або наукової 
роботи

Інформація про 
наукову 
діяльність 
(основні
публікації за 
напрямом, 
науково-дослідній 
роботі,
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)

Примітки**

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

Шлапак
Наталя
Степанівна
(керівник
проектної
групи)

Доцент 
кафедри 
маркетинг 
у та бізнес

адміністру
вання

Харківський
інженерно -
економічний
інститут, 1971 р.,
спеціальність:
«Економіка та
організація
машинобудівної
промисловості»,
кваліфікація:
інженер-економіст

Кандидат
економічних наук, 
08.00.06 «Економіка, 
організація, 
управління, 
планування народного 
господарства 
(промисловість)», 
Тема: «Дослідження 
рівня механізації та 
автоматизації 
виробничих процесів

45,4 р. Дані надано в 
таблиці 5.1

Міжнародна
академія
інформатики ВНЗ 
«НБА», Свідоцтво 
12СПК521950 
Тема «Маркетинг 
та менеджмент 
промислового 
підприємства», 
2015 р.

Пункти 1,3,8,10,13,14,15,18 з 
переліку видів і результатів 
професійної діяльності особи за 
спеціальністю, які застосовується 
до визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності 
(див. табл 5.1.2)



та методів його 
оцінки на 
металургійних 
підприємствах»
КД № 003686 від 
27.07.83 р.
Доцент по кафедрі 
економіки
промисловості та
організації
виробництва,
ДЦ № 019808 
16.02.1989 р. № 80/д 
Ph D, 29 квітня 2010
р.

Гончар
Вікторія
Василівна
(член
проектної
групи)

Завідувач
кафедри
маркетинг
у та
бізнес-
адміністру
вання,
професор

Санкт -
Петербурзький
державний
університет
економіки та
фінансів,
1997 р., 
Спеціальність 
«Менеджмент», 
Кваліфікація: 

Економіст за 
спеціальністю 
«Менеджмент»,

*Spoleczna 
Academia Nauk, 
Certificate of 
completion of an 
English language 
course, level 
examination B2, 
30.09.2017 
№25/17//18/k

Доктор економічних 
наук,
08.00. 04 -  «Економіка 
та управління 
підприємствами
(за видами економічної 
діяльності)», 
ДД№003889 від 
22.12.2014р.
Тема дисертації: 
«Формування і 
розвиток системи 
управління
стратегічними змінами 
підприємств чорної 
металургії»
Дисертація на здобуття 
вченого звання 
кандидата економічних 
наук захищена зі 
спеціальності
08.00. 05 «Економіка та 
управління народним

18,11 р. Дані надано в 
таблиці 5.1

1.ДВНЗ «ПДТУ»,
захист
докторської
дисертації 2014 р
«Формування і
розвиток системи
управління
стратегічними
змінами
підприємств
чорної
металургії»,
диплом доктора
наук ДД№003889,
22.12.2014 р.

2.Польща «Вища 
школа банкова» м. 
Вроцлав, 
міжнародне 
стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний 
менеджмент в

Пункти 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15 з 
переліку видів і результатів 
професійної діяльності особи за 
спеціальністю, які застосовується 
до визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності

(див. табл 5.1.2)



господарством»
Тема дисертації: 
«Управління 
маркетинговою 
діяльністю підприємств 
чорної металургії» 
(Росія)
ДК№042349 від 
23.01.2001 р. 
ностріфікована зі 
спеціальності 
08.06.01 «Економіка, 
організація і 
управління 
підприємствами» 
(Україна)
ДК №017966 від 
12.03.2003р.
Доцент кафедри 
економіки підприємств, 
ДЦ№018000

бізнесі»,
28.04.2017 р.
3. Нідерланди, 
Університет 
Гронінгена, 
міжнародне 
стажування 
«Інноваційний 
менеджмент і 
стратегії»,
22.05.2018 р.
4. Національна 
академія
педагогічних наук 
України, ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації, СП 
35830447/1526-18, 
«Формування 
сприятливого 
соціально- 
психологічного 
клімату у закладах 
вищої освіти на 
прикладі кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адміністрування 
ДВНЗ «ПДТУ»,
30.06.2018 р.

Калінін
Олександр
Володими
рович
(член
проектної
групи)

Доцент
кафедри
маркетинг
у та
бізнес-
адміністру
вання

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

Кваліфікація:

Кандидат економічни 
наук
08.00.04 -  Економіка т
управління
підприємствами
(за видами економічно
діяльності), 2013 р.
Тема дисертації:
«Управління

6,8 років Дані надано в 
таблиці 5.1

1.ДВНЗ «ПДТУ», 
захист кандидатсько 
дисертації 2013 
«Управління 
формуванням 
фінансового капітал 
об’єднань 
промислових 
підприємств» ,

Пункти 1,2,3,8,13,14,15,16 з 
переліку видів і результатів 

р професійної діяльності особи за 
спеціальністю, які застосовується 
до визнання кваліфікації, 

у відповідної спеціальності

(див.табл.5.1.2)



магістр з економіки 
підприємства

Сертифікат 
знання англійської 
мови Cambridge 
English Level 2 
Certificate in HSOL 
International 
(Advanced) 
Reference Number 
181UA0295001 
Accreditaation 
Number 
500/2598/3 
Date o f  Issue 
09/02/18

Certificate Number 
0060306082

формуванням 
фінансового капіталу 
об’єднань 
промислових 
підприємств».
ДК № 014123. 31 
травня 2013 р

ДК № 014123.
31 травня 2013 р.

2. Польща «Вища 
школа банкова» м. 
Вроплав, 
міжнародне 
стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний 
менеджмент в 
бізнесі».
28.04.2017 р.
3. British Council
Ukraine, 
міжнародне 
стажування, 
сертифікат, тема: 
«Академічне 
викладання 
англійською мови 
як засобу
навчання»,
12.07.2017 р.
4 . Цен грально-
український 
національний 
технічний 
університет, 
свідоцтво про 
стажування №18 
СЛА 0015, 15
вересня 2 0 18р.

Особи, які працюють за сумісництвом

lie має

В.С. Волошин



Таблиця 5.1.1
Інформація про наукову діяльність проектної групи із спеціальності 075 «Маркетинг» другий (магістерський) 
___________________________ рівень із освітньо-професійної програми «Маркетинг»_____________________________

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи

Види наукової 
діяльності Перелік

Шлапак 
Наталя 

Степанівна 
(керівник 

проектної групи)

Основні публікації 
за напрямом

1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkutan 
// Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_5_30
2. Шлапак Н.С. Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства / Н.С. 
Шлапак // Збірник наукових праць Вісник ПДТУ, Серія «Економічні науки». №25, -  2013. -  С.54-60.
3. Шлапак Н.С.Екологічний менеджмент. Підручник/ Н.С. Шлапак, В.С..Волошин В.С., Т.В. Серкутан. - Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016.-205 с.
4. Шлапак Н.С Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах / Н.С. Шлапак, 
Д.В.Солоха, Т.В. Серкутан, Т.В.Бєлякова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 
зб.наук праць, вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2017. - С. 218-226
Шлапак Н.С. Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах / Н.С. Шлапак, Т.Е. Кривич Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб наук праць, вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 
Украина, 2017. - С. 268-273

Участь у 
конференціях і 
семінарах

1. Шлапак Н.С. Проблеми реалізації екологічного маркетингу в Україні / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // Сборник 
«Университетская наука-2015» Т.3, С.33-35
2. Шлапак Н.С. Дослідження особливостей маркетингових цілей туристичних організацій. / Н.С. Шлапак // ІІ міжнародна 
науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації». Видавництво Київського 
національного університету культури і мистецтв, м. Київ.- С.65-66
3. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові 
аспекти». Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, Ч. ІІ, м. Київ, 2015.- С. 328-330
4. Шлапак Н.С. Особливості застосування комплексу маркетингу у промисловому середовищі./ Н.С.Шлапак,Т.В. Серкутан // 
Сборник «Университетская наука-2015» Т.3, С.31-33
5. Шлапак Н.С. Маркетинговий підхід до поведінки споживачів програмних продуктів / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // Сборник 
«Университетская наука-2015» Т.3, С.33-35
6. Шлапак Н.С. Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту./ Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно- 
практическая конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations», Словения. 
Kosice, Slovak Republic. International scientific and practical conference. 13-16 september, 2015 . - сборник докладов. - Р. 147-148
7. Шлапак Н.С. Концепція екологічного менеджменту/ Н.С.Шлапак// Університетська наука -  2016, ГВУЗ «ПГТУ» г. Мариуполь, 
2016, С.59-63
8. Шлапак Н.С. Проблеми дослідження поведінки споживачів в сучасних умовах/ Н.С. Шлапак, Т.В. Серкутан// І Міжнародна 
науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі»,

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_5_30


2016, Кошице. - С. 304-307
9. Шлапак Н.С. Реалізація принципів екологічного менеджменту: практичний аспект/ Н.С.Шлапак//ІІ Міжнародна науково- 
практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі (Кошице, 21
23 лютого 2017 року).», 2017, Кошице. - С. 125-129
10. Шлапак Н.С. Екомаркетинг в системі екологічного менеджменту/Н.С.Шлапак//У Всеукраїнська наукова конференція 
молодих учених та студентів (9 листопада 2017), 2017, Київ.-С.9
11. Шлапак Н.С. Проблеми реалізації екологічного маркетингу в Україні//Шлапак Н.С., Серкутан Т.В./Міжнародна наукова 
Інтернет-конференція «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» 28-29 червня 2018 року)/ 
Київ-Баку, 2018,-С.24-28
12. Шлапак Н.С. Проблеми організації екологічного маркетингу в сучасних умовах / Н.С.Шлапак // Университетская наука-2018 : 
в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  Т. 3. -  С. 83
86.
13.

Науково-дослідна
робота

Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 
0115U004924), «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної 
реєстрації 0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017- 
2018рр., номер державні' реєстрації 0117U007300).
Договір «Про науково-методичне та творче співробітництво між Інститутом модернізації змісту освіти МОН та ДВНЗ «ПДТУ» 
№1/16 від 18.11.2015р.

Робота з аспірантами 
та докторантами За останні п’ять років здійснено керівництво 2 аспірантами: Пишнограєва Н. А (2011-2014 рр.), Губицька І. І (2011-2014 рр.)

Керівництво 
науковою роботою 
студентів

1. Аршакян А.А.Развитие банковского маркетинга в современньїх условиях / А.А. Аршакян, Н.С. Шлапак // Тези доповідей 
учасників VIII регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки», Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. 
-  С. 82-83.
2. Алешина А.С. Управление ассортиментом и качеством продукции на предприятии / Алешина А.С. // Тези доповідей учасників 
VIII регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки», Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ» , 2014. с. 83-84.
3. Алексеенко А.А. Проблема внедрения нового товара на рьінок / А.А. Алексеенко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної 
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С. 278-281
Усенко В.П. Исследование ассортиментной политики компании /В. П. Усенко // Тези доповідей учасників ІХ регіональної 
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С. 269

Гончар Вікторія 
Василівна (член 
проектної групи)

Основні публікації за 
напрямом

1. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та 
використання: монографія / В.В. Гончар. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  280 с.
2. Gonchar У. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / B. Dmytryshyn, 
R. Zhovnovach, O. Levchenko, Y.Malakhovskyi, V. Gonchar // Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi:
10.21511/ppm. 16(2).2018.32 / Scopus
3. Gonchar У.У. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. 
Gonchar, O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 
421-431 / IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science
4 . Гончар В.В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку / Л. М. Філіпішина, В. В.



Гончар // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет, 2017. -  № 11. -  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.economv.navka.com.ua/
5. Гончар В.В. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування промислових підприємств / В. В. 
Гончар, Л. М. Філіпішина // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
6. Гончар В. В. Диверсифікація підприємства як напрямок стратегічного розвитку / В. В. Гончар, М. М. Мальцев // Збірник 
«Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, 2018. -  Вип. 35. -  С. 176-181 /  Index Copernicus;
7. Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в межах реалізації стратегічних змін на промислових 
підприємствах / В.В. Гончар // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: 
региональньїй аспект: Сборник научних трудов. -  Донецк: ДонНУ, 2014. -  Т.2. - C.77 -  83. /  Index Copernicus.
8. Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних 
досліджень / В.В. Гончар // Ефективна економіка: електр наук. фах. видання. -  2014. - №1. -  [Електронний ресурс] . -  Режим 
доступу: http://www■economv■navka■Com■ua/?op=1&z=2684■
9. Гончар В.В. Формування механізму стратегічного контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної 
відповідальності промислових підприємств/ В.В.Гончар, А.А. Куровська // Вісник Приазовського державного технічного 
університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  Вип. 29 - C.228-236. / Index Copernicus.
10. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства / В.В. Г ончар // 
Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2015. -  Вип. 30. - С.333-341 /Index Copernicus.
11. Гончар В.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник 
Донбасу : Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
12. Гончар В.В. Комплексное исследование промишленного ринка при формировании маркетинговой стратегии. 
Международна юбилейна научно-практическа конференция «Европейски практики национални рефлексии в планирането» г. 
Свищов (Болгария). Академично издателство «Ценов» г.Свищов, 2015, Сборник трудов, т.1, С. 29-36
13. Гончар В.В. Мониторинг развития украинского ринка туристических услуг для молодежи. /В.В.Гончар, О.К.Любчук.,
A. А.Пономаренко// Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. International Scientific Journal 
(Фундаментальний и прикладний исследования в практиках ведущих научних школ). Научний журнал. 2016. №1 (13) 
Гамильтон, Канада -  С. 130-139
14. Гончар В.В. Development of assessment methods of effectiveness of innovative staff activity motivational mechanism./ Гончар
B. В., Узун М.В.// Baltic journal of economic studies Vol.2 (2016) No 3 july/ Рига, 2016. Латвия.- С. 48-53
15. Гончар В.В .Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise’s sustainable development / 
Гончар В.В., Узун М.В. // Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб наук пр. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  Вип.31. - С.271-278/ Index Copernicus
16. Гончар В.В. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг / В.В. 
Гончар, О. О. Вакуленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  C. 24 - 30 /  Index Copernicus.
17. Гончар В.В. Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу / В.В. Гончар, О. І. Бібік // 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. -  Вип. 15. -  C. 117 - 122 /  Index Copernicus.
18. ___Гончар В.В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства / В.В.

http://www.economv.navka.com.ua/
http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
http://www%e2%96%a0economv%e2%96%a0navka%e2%96%a0Com%e2%96%a0ua/?op=1&z=2684


Гончар // Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: збнаукпр. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. -  Вип. 33. -  С.101 - 108 / Index Copernicus

Участь у 
конференціях і 
семінарах

1. Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних маркетингових досліджень / В.В. Гончар // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  С. 29.
2. Гончар В.В. Організація маркетингу в підприємницькій мережі/ В.В.Гончар, О.В.Хаджинова// The development of 
international competitiveness: state, region, enterprise: міжнародна наукова конференція м. Лісабон,16 грудня 2016 р. -С. 60-64
3. Гончар В.В. Дослідження методів здійснення стратегічних змін на підприємствах / В.В.Гончар //Проблеми та 
перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» матеріали доповідей м.Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 59-61
4. Гончар В.В. Современньїе канали маркетинговой коммуникации / В.В.Гончар, С. В.Бондаренко // Маркетинг 
майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / 
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ . -  Київ: Державний університет телекомунікацію 2017.- 
с.187-188
5. Гончар В.В. Маркетингові інтернет-комунікації для бізнесу. / В. В. Гончар // Университетская наука-2018 : в 3 т. : тез. 
докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  Т. 3. -  С. 81-83

Науково-дослідна
робота

Керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної 
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної 
реєстрації 0115U004924), співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» 
(2013-2014 рр., 0113U007297), «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 
рр., номер державної реєстрації 0116U008747), «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних 
умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).
Співвиконавець держбюджетних тем: “Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методолгія соціально-економічного, 
інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. 
державний реєстраційний номер 0116U006782)

Робота з аспірантами 
та докторантами

Підготовлено 2 кандидати наук: Калінін О. В., захист диертації 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань 
промислових підприємств», ДК № 014123, 31 травня 2013 р.
Узун М. В., захист диертації 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), тема дисертації: «Внутрішній мотиваційний механізм інноваційної діяльності персоналу морських 
портів».
Науковий керівник 2 аспірантів: Мальцев М. М. (аспірант очної форми навчання за спеціальністю 08.00.04 (2015 рік вступ до 
аспірантури); Якименко І. Ю. (аспірантка очної форми навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» (2017 рік вступ до 
аспірантури).
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. Дивак В.В.Нейромаркетинговие исследования в непроизводственной сфере / В.В. Дивак // Тези доповідей учасників 
ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С.265-
266
2. Півоварова О.І. Вдосконалення стратегії розвитку підприємства в умовах глобалізації / О.І. Півоварова, В.В. Гончар // 
Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ



«ПДТУ», 2015. -  С.266-267
3. Пасенко Е.В.Оптимизация управления затратами предприятия. / Пасенко Е.В., В.В.Гончар // Тези доповідей учасників 
Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С.173-174
4. Волошин В.В.Стратегічний розвиток промислового підприємства. / В.В.Волошин, В.В.Гончар // Тези доповідей 
учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  
С. 174-175
5. Ржавський С.О. Дослідження середовища підприємства в умовах глобалізаційних процесів / С.О.Ржавський, В.В.
Гончар // Тези доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С. 176-177
6. Бурак П. Использование метода нейромаркетингового исследования card sorting при работе с банковскими клиентами /
П. Бурак, В.В. Гончар // Фінанси: теорія і практика.Збірник матеріалів міжнародной науково -  практичної конференції 15 
листопада 2017 р. Нац. авіаційний університет. Київ. -  2017, с. 57-58
7. Присяжна Г. Маркетинг подій - спосіб просування бренду / Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ . -  Київ: Державний університет телекомунікацій. 2017.- с.321-323

Калінін 
Олександр 
Володимирович 
(член проектної 
групи)

Основні публікації за 
напрямом

1. Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні / О.В. Калінін // Проблеми и перспективи развития 
сотрудничества между странами Юго-Восточной Европи в рамках Черноморского ^кономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. 
науч тр. -  Ростов-на-Дону-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. -  С. 181 -  185.
2. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку / О.В. Калінін 
// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2013. -  Вип. 2, Т. 1. -  С. 197 -  203.
3. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств 
/ О.В. Калінін // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранних инвестиций: региональний 
аспект: сб. науч. тр. -  Донецк: ДонНУ, 2014.- Т.2- С. 135 -  139.
4. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. 
Калінін// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»,- 2014. -  Вип. 28. -  С. 227 - 233 (Index Copernicus)
5. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 1. -  
С. 297 -  304. (Index Copernicus)
6. Калинин А.В. Исследование транснационализации ^кономической деятельности как фактора конкурентоспособности в 
условиях глобализации / А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: International jubilee scientific -  
practical conference, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 -  25 April 2015. -  Collection of Scientific Works -  
Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. -  P. 96 -  103.
7. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : 
Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
8. Калинин А.В ./Influence of CSR strategies on business management// . Камишникова Е.В., Калинин A^.SGEM International 
multidisciplinary scientific conferences on social scieneces and arts 3rd International multidisciplinary scientific conference on social 
sciences and arts 2016, Economics and tourism, volume 5, 24 -  30 August, 2016, Albena Bulgaria.- С. 345-352
9. Калінін О.В. Фінансово -  інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначеності / О.В. Хаджинова, В.В. Гончар, О.В.Калінін



// Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи : колективна 
монографія / За заг. ред. Т.Д.Косової. -  Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. -  С. 82 -  97
10. Калінін О.В. Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -С. 54 -  
58.( Index Copernicus )
11. Калінін О.В. Інвесторо -  орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку. / О.В. Калінін // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет», Вип. 34. -  2017. -  С. 156 -  163 (Index Copernicus)
12. Калінін О.В. Інформаційно-комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія // Т 11 Теорія і практика діяльності 
підприємств: монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . -  
Дніпро: Пороги, 2017. -  456 с. ( розділ 11.2 С. 394-416). -  співавтор Мальцев М.М.
13. Kalinin O. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. Gonchar, 
O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 421-431 / 
IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science
14. Калінін О.В. Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого 
економічного розвитку / Філіпішина Л.М. Калінін О.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 
Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 278

Участь у 
конференціях і 
семінарах

1. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових підприємств / О. В. Калінін // Университетская 
наука -  2014: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь, 20 -  
21 мая 2014 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2014. -  Т. IV. -  С. 7.
2. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 37.
3. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. Конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 81 -  82.
4. Калінін О.В. Сучасні теорії управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах ризику та 
конкурентної боротьби// О.В.Калінін, Ю.А.Заіка // The development of international competitiveness: state, region, enterprise: 
міжнародна наукова конференція м. Лісабон, 16 грудня 2016 р. -  С. 167-169
5. Калінін, О. В. Аналіз факторів сталого розвитку сучасного бізнесу / О. В. Калінін // Университетская наука-2016 : в 4 т. : 
тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. -  Мариуполь, 2016. -  Т. 3. -  С. 66-68.
6. Калінін О.В. Вплив маркетингу територій на особливості інвестування вінфраструктурні проекти / О.В. Калінін //Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 
2017 р., м.Маріуполь: [матеріали доповідей] / редкол.: О.В. Хаджинова [та ін.]. -  Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  
С. 20 -  22
7. Калінін О.В. Вплив критеріїв оцінки ефективності маркетингу на інвестиційну привабливість підприємства / О.В. Калінін 
//Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 28 листопада 2017 року. -  Львів: Львівський інститут МАУП, 2017. -  С. 330 -  334
8. Калінін, О. В. Реклама як чинник конкурентоспроможності підприємства / О. В. Калінін // Университетская наука - 2017 :



в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". -  Мариуполь, 2017. -  Т. 3. -  С. 45
46.
9. Калінін О.В. Проблеми формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі / І. І. Міськевич, О. В. 
Калінін // Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 
підприємств України Всеукр науково практ конф (Маріуполь, 12 січня 2018 р ) тези доп / ДВНЗ ПДТУ Маріуполь, 2018 
-  С. 208-211.
10 Калінін, О В Особливості операційного менеджменту в маркетинговій діяльності / О В Калінін // Университетская 

наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  
Т. 3. -  С. 87-88.

Науково-дослідна
робота

Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); 
«Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); 
«Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), «Формування 
організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); 
“Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 
0116U008360); “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 
виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782); «Проблеми розвитку 
маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).

Керівництво 
науковою роботою 
студентів

1. Сокол П.М.Удосконалення конкурентоспроможності металургійного підприємства шляхом управління фінансовими 
ресурсами / П.М.Сокол, О.В. Калінін // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції 
«Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. с 281-282
2. Баранова В.В.Стимулирование сбьіта на международном и внутреннем ринках на примере ДП «Ингаз» / Баранова В.В., 

А.В. Калинин // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». 
Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С. 275
3. Курсіков Р.О. Конкурентоздатність підприємства в умовах 2015-2016 рр. / Курсіков Р.О., О.В.Калінін // Тези 

доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. -  С. 194-195
4. Курсиков Р.А. Исследование перспектив развития малих и средних предприятий в современних условиях / А.В. 

Калинин, Р.А. Курсиков // ХІ Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 3 
г. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 104 - 105
5. Золотар К.І. Особливості застосування високих технологій в управлінні бізнесом. плюси і мінуси інтернет-маркетингу / 

О.В.Калінін, Золотар К.І. // ХІ Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 
3 т. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 116 -  117
6. Кадуріна К.В. Особливості стратегічнного управління компаній споживчого сектора / О.В.Калінін, Кадуріна К.В. // ХІ 

Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 3 т. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2017. С. 117
7. Миськевич И.И. Маркетинговие цели предприятия / А.В. Калинин, И.И. Миськевич // ХІ Регіональна студентська 

науково-технічна конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 3 т. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 125
8. Дудников Б.Ю. Применение концепции рисковой стоимости для снижения неопределенности при финансовом 

планировании на предприятии / А.В. Калинин, Б.Ю. Дудников // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 2017 р., м.Маріуполь: [матеріали доповідей] /



редкол.: О.В. Хаджинова [та ін.]. -  Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 105 -  106
9. Фоменко Ю.Р. Маркетинг вищої освіти в Україні / О.В.Калінін, Ю.Р. Фоменко // ХІ Регіональна студентська науково- 

технічна конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 3 т. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 126 -  127
10. Козачухний А.І. Інтернет -  маркетинг / О.В.Калінін, А.І. Козачухний // ХІ Регіональна студентська науково-технічна 

конференція «Наука -  перші кроки»: тези доповідей : в 3 т. Т. 4. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 132 -  133
11. Калінін, О. В. Особливості операційного менеджменту в маркетинговій діяльності / О. В. Калінін // Университетская 

наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -
Т. 3. -  С. 87-88.



Таблиця 5.1.2.

Показники, що визначають кваліфікацію працівника проектної групи відповідно до спеціальності 075 
«Маркетинг» другий (магістерський) рівень із освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Види і результати професійної Перелік
діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання 
кваліфікації, відповідної спеціальності

1 2
Шлапак Наталля Степанівна (керівник проектної групи)

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkuta n // 
Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим доступу: httD://nbuv.eov.ua/UJRN/aDe 2014 5 30 / Scopus

2. Шлапак Н.С Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах / Н.С. Шлапак, 
Д.В.Солоха, Т.В. Серкутан, Т.В.Бєлякова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб.наук.праць, 
вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2017. - С. 218-226 /  Index Copernicus;

3. Шлапак Н.С. Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах / Н.С. Шлапак, Т.Е. Кривич Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб.наук.праць, вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 
Украина, 2017. - С. 268-273 /  Index Copernicus;

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Шлапак Н.С.Екологічний менеджмент. Підручник/ Н.С. Шлапак, В.С..Волошин В.С., Т.В. Серкутан. - Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016.-205 с. (гриф МОН України протокол №16 від 30.06 2016).

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;

-



7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), 
«Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 
0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер 
державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного

1997 -  2014 р. завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДВНЗ «ПДТУ».-



управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально -наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Господарське законодавство [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 
«Господарське законодавство» для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг», 
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» заочної та прискореної форми навчання / уклад. Н. С. Шлапак. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  12 с. -  Режим доступу:Шір://итт^Ш^и^аМ1е/123456789/10228

2. Маркетинг промьішленньїх предприятий Електронний ресурс] : конспект лекций по курсу «Маркетинг промьішленньїх 
предприятий» для студентов направлення подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной и заочной форм обучения / сост. Н. С. 
Шлапак. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  89 с. -  Режим доступа: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/10230

3. Маркетинг промьішленньїх предприятий Електронний ресурс] : методические указания по виполнению практических 
занятий по дисциплине «Маркетинг промьішленньїх предприятий» для студентов направления подготовки 6.030507 
«Маркетинг» дневной и заочной форм обучения / сост. Н. С. Шлапак. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  86 с. -  Режим доступа: 
htto://umm.ostu.edu/handle/12345678 9/10229

4. Маркетинг промислового підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми 
навчання / уклад.: Н. С. Шлапак. О. В. Швецов. -  Маріуполь : ПГТУ, 2015. -  26 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/10231

5. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів з курсу «Маркетингові 
дослідження» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Н. С. Шлапак, Т. 
В.Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  15 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14786

6. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Маркетингові 
дослідження» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / уклад.: Н. С. Шлапак, Т. 
В. Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  20 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14789

7. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій з курсу «Маркетингові дослідження» для 
студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / укл. Н. С. Шлапак. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2018. -  72 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14834



8. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» підготовки 
бакалавра напряму 075 «Маркетинг» / розроб. Н. С. Шлапак, Т. В. Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  14 с. -  Режим 
доступу: httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/12649

9. Менеджмент Електронний ресурс] : методические указания по вьіполнению практических работ по курсу «Менеджмент» для 
студентов направлення подготовки 6.03050701 «Маркетинг» дневной и заочной форм обучения / Н. С. Шлапак. -  Мариуполь : 
ПГТУ, 2017. -  21 с. -  Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12664

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):

2017 р. - Мельничак Г. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (,на рівні бакалавр).

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12664


делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Шлапак Н.С. Дослідження особливостей маркетингових цілей туристичних організацій. / Н.С. Шлапак // ІІ міжнародна 
науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації». Видавництво Київського 
національного університету культури і мистецтв, м. Київ.- С.65-66

2. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та 
правові аспекти». Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, Ч. ІІ, м. Київ, 2015.- С. 328
330

3. Шлапак Н.С. Особливості застосування комплексу маркетингу у промисловому середовищі./ Н.С.Шлапак,Т.В. Серкутан 
// Сборник «Университетская наука-2015» Т.3, С.31-33

4. Шлапак Н.С. Маркетинговий підхід до поведінки споживачів програмних продуктів / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // 
Сборник «Университетская наука-2015» Т.3, С.33-35

5. Шлапак Н.С. Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту./ Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно- 
практическая конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations», 
Словения. Kosice, Slovak Republic. International scientific and practical conference. 13-16 September, 2015 . - сборник докладов.
- Р. 147-148

6. Шлапак Н.С. Концепція екологічного менеджменту/ Н.С.Шлапак// Університетська наука -  2016, ГВУЗ «ПГТУ» г. 
Мариуполь, 2016, С.59-63-

7. Шлапак Н.С. Проблеми організації екологічного маркетингу в сучасних умовах / Н.С.Шлапак // Университетская наука- 
2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  
Т. 3. -  С. 83-86.

8. Шлапак Н.С. Реалізація принципів екологічного менеджменту: практичний аспект/ Н.С.Шлапак//ІІ Міжнародна науково- 
практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі 
(Кошице, 21-23 лютого 2017 року).», 2017, Кошице. - С. 125-129

9. Шлапак Н.С. Екомаркетинг в системі екологічного менеджменту/Н.С.ШлапакУ/V Всеукраїнська наукова конференція 
молодих учених та студентів (9 листопада 2017), 2017, Київ.-С.9

10. Шлапак Н.С. Проблеми реалізації екологічного маркетингу в Україні//Шлапак Н.С., Серкутан Т.В./Міжнародна наукова 
Інтернет-конференція «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» 28-29 червня 2018 
року)/ Київ-Баку, 2018,-С.24-28

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

За останні п’ять років здійснено керівництво 2 аспірантами: Пишнограєва Н. А (2011-2014 рр.), Губицька І. І (2011-2014 рр.); 
Договір «Про науково-методичне та творче співробітництво між Інститутом модернізації змісту освіти МОН та ДВНЗ «ПДТУ» 
№1/16 від 18.11.2015р.
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Гончар Вікторія Василівна (член проектної групи)
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Gonchar V. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / B. Dmytryshyn,
R. Zhovnovach, O. Levchenko, Y.Malakhovskyi, V. Gonchar // Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 
10.21511/ppm.16(2).2018.32 / Scopus

2 . Gonchar V.V. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. 
Gonchar, O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 
421-431 / IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science;
3. Гончар В. В. Диверсифікація підприємства як напрямок стратегічного розвитку / В. В. Гончар, М. М. Мальцев // Збірник 

«Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, 2018. -  Вип. 35. -  С. 176-181 /  Index Copernicus;
4. Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в межах реалізації стратегічних змін на промислових 

підприємствах / В.В. Гончар // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: 
региональньїй аспект: Сборник научних трудов. -  Донецк: ДонНУ, 2014. -  Т.2. - C.77 -  83 /  Index Copernicus;
5. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства / В.В. Гончар // 

Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2015. -  Вип. 30. -  С.333-341 /Index Copernicus
6. Gonchar V. Marketing aspects of steady growth business strategy / V. Gonchar, О. Kalinin // Економічний вісник Донбасу : 

Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135 / РИНЦ, GoogleScholar
7. Гончар В.В. Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства / В.В. Гончар, М.М. Мальцев // 

Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2016. -  Вип. 32. -  С. 4-11 /Index Copernicus
8. Gonchar V. Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise’s sustainable development /  V. V. 

Gonchar, M. V. Uzun // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». -  Маріуполь, 2016. -  Вип. 31. -  С. 
272-279. /Index Copernicus;
9. Гончар В.В. Мониторинг развития украинского ринка туристических услуг для молодежи. /В .В .Гончар, О.К.Любчук., 

А.А.Пономаренко// Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. International Scientific Journal 
(Фундаментальние и прикладние исследования в практиках ведущих научних школ). Научний журнал. 2016. №1 (13) Гамильтон, 
Канада -  С.130-139 / ERIH PLUS, Google Scholar;

1 0 . Honchar V. Development of the assessment methods of the effectiveness of the innovative staff activity motivational mechanism / 
V. Honchar, M. Uzun // Baltic Journal of Economic Studies. -  United States: Scireps corporation, 2016. -  Vol. 2. -  No. 3. -  P. 48-53 / 
IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science;
11. Гончар В.В. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг / В.В. 

Гончар, О. О. Вакуленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  C. 24 - 30 /  Index Copernicus;
12. Гончар В.В. Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу / В.В. Гончар, О. І. Бібік // Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 
15. -  C. 117 - 122 /  Index Copernicus;
13. Гончар В.В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства / В.В. Гончар 

// Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2017. -  Вип. 33. -  С.101 - 108 / Index Copernicus

2) наявність не менше п’яти наукових 1. Гончар В. В. Потенціал та внутрішні економічні резерви державних збиткових вугледобувних підприємств / В. В. Гончар //



публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

Економіка і управління: науковий журнал. - Київ , 2017. -Вип.4(76). -  С. 76-83.
2. Гончар В.В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку / Л. М. Філіпішина, В. В. 
Гончар // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно- 
економічний університет, 2017. -  № 11. -  ГЕлектронний ресурсі. -  Режим доступу: httD://www.economy.nayka.com.ua/
3. Гончар В.В. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування промислових підприємств / В. В. 
Гончар, Л. М. Філіпішина // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
4. Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних 
досліджень / В.В. Гончар // Ефективна економіка: електр.наук. фах. видання. -  2014. - №1. -  [Електронний ресурс] . -  Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684
5. Гончар В. В. Комплексное исследование промьішленного рьінка при формировании маркетинговой стратегии / В. В. 
Гончар // Сборник докладов, т.1, Академично издателство «Ценов» гр.Свищов, 2015, с. 29-36
6. Гончар В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування / 
В. В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб. наук праць, вип.2 (12). Полиграфический 
центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2015 с.68-74
7. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетинговой стратегії розвитку підприємства / В.В. Гончар // 
Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : Зб. наук. пр. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -Вип. 30. -  С. 333 - 341.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та 
використання: монографія / В.В. Гончар. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  280 с.

2. Gonchar V.V. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and meseconomic 
mesoeconomic / V.V. Gonchar, O.V Khadzhynova., Zaika Yu.A. // Peculiarities of the production programs planning of network 
enterprises. edited by J. Zukovvskis, K. Shaposhnykov.- Volume 3.- Kaunas, Ltihuania, 2016.- Р.327-340 (соПесДуе monograph).

3. Гончар В.В. Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи / О.В 
Хаджинова, В. В. О.В. Калінін // Колективна монографія. За заг. Ред.. Т.Д.Косової. -  ЧОП Чернявський Д.О. м. Кривий Ріг, 2016. 
-  с.82-97. (Розділ: Фінансово-інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначенності)

4. Гончар В.В. Еколого-економічна складова стратегії сталого розвитку промислового підприємства / В.В. Гончар, Л. М. 
Філіпішина // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах Т.2/ Нац.металург.академія України; за заг. 
ред. Л.М.Савчук Л.М., Бандоріної . -  Дніпро: Пороги, 2017. С.96-112

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

Підготовлено 2 кандидати наук: Калінін О. В., захист диертації 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань 
промислових підприємств», ДК № 014123, 31 травня 2013 р.

Узун М. В., захист диертації 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), тема дисертації: «Внутрішній мотиваційний механізм інноваційної діяльності персоналу морських портів»

5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684


7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;

робота у складі експертної комісії з акредитації спеціальності «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. Каразіна (2017 р.); 
голова експертної комісії з акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» Центральноукраїнського національного технічного 

університету (2018 р.)

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;

Науковий керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної 
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 
0115U004924); «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної 
реєстрації 0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., 
номер державнї реєстрації 0117U007300). Співвиконавець держбюджетних тем: “Моделювання економічної поведінки та стратегії 
розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методологія соціально- 
економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. 
державний реєстраційний номер 0116U006782)
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України 
(Вісник ПДТУ: Серія Економічні науки)

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;

керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Маркетинг» (ІІІ місце- 2015 р. студентка Дівак В., ІІІ місце- 2017 р. студентка Бібік О.);
керівництво дослідницької роботи III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 
академії наук (ІІ місце -  2014 р., Пономаренко А., учениця Маріупольського технічного ліцею)

10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку

з 2014 р. завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування;
2016/2017 н. р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



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;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);

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».
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Кіпи Д. В. за темою «Методичне забезпечення формування конкурентної 
стратегії машинобудівного підприємства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2015 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Жовновач Р. І. за темою « Удосконалення управління 
кокурентоспроможністю підприґємств сільськогосподарського машинобудування», представленої на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). Захист 2016 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Рашмана Б. Г. за темою «Формування комплексної організаційної та 
інформаційної моделі маркетингової агенції», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2017 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Ащеулової О. М. за темою «Формування внутрішніх економічних резервів 
вугледобувних підприємств», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
-  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2018 р.

12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  53 с. -  Режим 
доступу: httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/14787
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» Маріуполь : 
ПДТУ, 2015. -  25 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/7300
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 
«Маркетинг» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» очної форми 
навчання Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  73 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9582
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 
«Маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  27 с. -  Режим



доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9547
5. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  53 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
6. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Стратегічне
управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 051
«Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент
транспорту та логістика» очної, заочної та інших форм навчання / уклад. В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -
40 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341
7. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу «Стратегічне
управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 051
«Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. 
Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  22 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12890
8. Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Бренд- 
менеджмент»для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Бізнес -адміністрування» всіх форм 
навчання / уклад.: В. В. Гончар, Н. О. Обухова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  19 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11325
9. Бренд менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни
«Бренд менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад.: В. В. Гончар, Н. О. Обухова. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2017. -  33 с. -  Режим доступу: http://uimn.pstu.edu/liandle/123456789/12880
10. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 
спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання / уклад. : В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12430
11. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 
спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12429
12. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 
практики для студентів спеціальності 073 «Бізнес-адміністрування» для всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  30 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12428
13. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 
практики для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  29 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12438
14. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 
«Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 073 «Менеджмент» за освітньою 
програмою «Бізнес-адміністрування», 072 «Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Т. В. 
Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  31 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045
15. Гончар В. В. Соціальна відповідальність [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність» 
для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / В .В. Гончар, Т. В. Г орохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  99 с. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11989/
16. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9547
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12890
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11325
http://uimn.pstu.edu/liandle/123456789/12880
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12430
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12429
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12428
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12438
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11989/


«Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. В. В. Гончар. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2016. -  34 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9546
17. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів підготовки магістра спеціальностей 075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 
073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 072 «Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» для всіх форм 
навчання / уклад.: В. В. Гончар, Т. В. Горохова -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  23 с.- Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11046 31/10/2016

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):

2015 р. -  Дівак В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (рівень магістр);
2016 р. -  Вакуленко О., (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (рівень бакалавр);
2017 р. - Вакуленко О., (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (рівень магістр);
2018 р. - Бурак П. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі стратегічного управління).

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9546
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11046


змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Gonchar V. Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprises / V. Gonchar, O. 
Kalinin // Сборник доклади МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦІЯ „СЬВРЕМЕННИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА“ ЧЕТВЬРТА НАЦИОНАЛНА 
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСИАДА‘2017“ 7- 8 АПРИЛ 2017 Г., 2017, с. 570-576.

2. Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних маркетингових досліджень / В.В. Гончар // Университетская 
наука -  2015: Международная научно -  техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  С. 29.

3. Гончар В.В. Організація маркетингу в підприємницькій мережі/ В.В.Гончар, О.В.Хаджинова// The development of international 
competitiveness: state, region, enterprise: міжнародна наукова конференція м. Лісабон,16 грудня 2016 р. -С. 60-64

4. Гончар В.В. Дослідження методів здійснення стратегічних змін на підприємствах / В.В.Гончар //Проблеми та перспективи 
розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» матеріали доповідей м.Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 59-61

5. Гончар В.В. Современньїе канальї маркетинговой коммуникации / В.В.Гончар, С. В.Бондаренко // Маркетинг майбутнього: 
виклики та реалії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий 
інститут менеджменту та підприємництва ДУТ . -  Київ: Державний університет телекомунікацій. 2017.- с. 187-188

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

Науковий керівник 2 аспірантів: Мальцев М. М. (аспірант очної форми навчання за спеціальністю 08.00.04 (2015 рік вступ до 
аспірантури); Якименко І. Ю. (аспірантка очної форми навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» (2017 рік вступ до 
аспірантури).

УСЬОГО 13
Калінін Олександр Володимирович (член проектної групи)

і 2
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Калинин А.В ./Influence of CSR strategies on business management// . Камьішникова Е.В., Калинин А.В.SGEM International 
multidisciplinary scientific conferences on social scieneces and arts 3rd International multidisciplinary scientific conference on social 
sciences and arts 2016, Economics and tourism, volume 5, 24 -  30 August, 2016, Albena Bulgaria.- С. 345-352 /Web of Scincer
2. Kalinin O. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. 
Gonchar, O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 
421-431 / IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science
3. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : 
Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
4. Калинин А.В. Исследование транснационализации ^кономической деятельности как фактора конкурентоспособности в 
условиях глобализации / А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: International jubilee scientific -  
practical conference, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 -  25 April 2015. -  Collection of Scientific Works -  
Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. -  P. 96 -  103.
5. Калінін О.В. Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України / О.В. Калінін // Теоретичні і



практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. 
-С. 54 -  58.( Index Copernicus )

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українських 
підприємств / О.В. Калінін // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: 
региональньїй аспект: сб. науч. тр. -  Донецк: ДонНУ, 2014.- Т.2- С. 135 -  139.
2. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. 
Калінін// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»,- 2014. -  Вип. 28. -  С. 227 -
3. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 1. -  С. 
297 -  304.
4. Калінін О.В. Інвесторо -  орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку. / О.В. Калінін // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 34. -  2017. -  С. 156 -  163 (Index Copernicus)
5. Калінін О.В. Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого 
економічного розвитку / Філіпішина Л.М. Калінін О.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 
Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 278 / Index Copernicus

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1) Калінін О.В. Фінансово -  інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначеності / О.В. Хаджинова, В.В. Гончар, О.В.Калінін 
// Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи : колективна 
монографія / За заг. ред. Т.Д.Косової. -  Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. -  С. 82 -  97
2) Калінін О.В. Інформаційно-комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія / О. В. Калінін, М. М. Мальцев // 
Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. 
Савчук, Л. М. Бандоріної . -  Дніпро: Пороги, 2017. -С. 394-416.

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої



освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); 
«Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування 
маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), «Формування організаційно- 
економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); “Моделювання 
економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116 U008360); 
“Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, 
підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес- 
адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого

-



секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Калінін О. В. Маркетинговий менеджмент [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Маркетинговий 
менеджмент» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  115 с. -  
Режим доступу: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/14168
2. Калінін О. В. Операційний менеджмент у бізнесі [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Операційний 
менеджмент у бізнесі» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  
94 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1478Юпераційний менеджмент у бізнесі [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Операційний менеджмент у бізнесі» для студентів спеціальностей 
073 «Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг» денної, заочної та прискореної форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ. 2016. -  30 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/11329
3. Калінін О. В. Основи маркетингу [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів 
спеціальності 275 «Транспортні технології» / О. В. Калінін, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  97 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14794
4. Калінін О. В. Рекламний менеджмент [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент» для 
студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  115 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14785
5. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 
спеціальності 073 «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / уклад. : В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. 
-  39 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12430
6 . Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 
спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  
Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12429
7. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 
«та 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : Маркетинговий менеджмент» для студентів 
напряму підготовки 073 «Бізнес - адміністрування ПДТУ, 2017. -  25 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13925
8 . Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Маркетинговий 
менеджмент» для студентів напряму підготовки 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес-адміністрування» денної, заочної та прискореної

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1478%d0%ae%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9


форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  32 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/12864
9. Операційний менеджмент у бізнесі [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу 
«Операційний менеджмент у бізнесі» для студентів спеціальностей 073 «Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг» денної, 
заочної та прискореної форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  45 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/11330
10. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни 
«Основи маркетингу» для студентів напрямів підготовки 275 «Транспортні технології» денної, заочної та прискореної форми 
навчання / уклад.: О. В. Калінін, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  65 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14166
11. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Основи маркетингу» 
для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. 
Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  27 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/12039
12. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 
практики для студентів спеціальності 073 «Бізнес-адміністрування» для всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  30 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12428
13. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 
практики для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  29 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12438
14. Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до провед виконання практичних занять з курсу «Ризмк- 
менеджменту» для студентів напряму підготовки 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес-адміністрування» денної, заочної та прискореної 
форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  38 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11315
15. Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Ризик-менеджмент» для 
студентів спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг», 8.18010016 «Бізнес -адміністрування» денної, заочної та прискореної форм 
навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  27 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9334
16. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу «Стратегічне 
управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  22 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/12890
17. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Стратегічне 
управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент транспорту та логістика» денної, 
заочної та інших форм навчання / уклад. В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  40 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11341

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):

2018 р. -  Сафонова К. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (на рівні бакалавр).



студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових підприємств / О. В. Калінін // Университетская 
наука -  2014: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньш технический университет, г. Мариуполь, 20 -  
21 мая 2014 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2014. -  Т. IV. -  С. 7.
2. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньш технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 37.
3. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін //



Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. Конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 81 -  82.
4. Калінін О.В. Сучасні теорії управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах ризику та 
конкурентної боротьби// О.В.Калінін, Ю.А.Заіка // The development of international competitiveness: state, region, enterprise: 
міжнародна наукова конференція м. Лісабон, 16 грудня 2016 р. -  С. 167-169
5. Калінін, О. В. Аналіз факторів сталого розвитку сучасного бізнесу / О. В. Калінін // Университетская наука-2016 : в 4 т. : 
тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. -  Мариуполь, 2016. -  Т. 3. -  С. 66-68.
6. Калінін О.В. Вплив маркетингу територій на особливості інвестування вінфраструктурні проекти / О.В. Калінін //Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 
2017 р., м.Маріуполь: [матеріали доповідей] / редкол.: О.В. Хаджинова [та ін.]. -  Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  
С. 20 -  22
7. Калінін О.В. Вплив критеріїв оцінки ефективності маркетингу на інвестиційну привабливість підприємства / О.В. Калінін 
//Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 28 листопада 2017 року. -  Львів: Львівський інститут МАУП, 2017. -  С. 330 -  334
8. Калінін, О. В. Реклама як чинник конкурентоспроможності підприємства / О. В. Калінін // Университетская наука - 2017 : в 
3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". -  Мариуполь, 2017. -  Т. 3. -  С. 45-46.
9. Калінін О.В. Проблеми формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі / І. І. Міськевич, О. В. Калінін 
// Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України 
: Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. / ДВНЗ «ПДТУ». -  Маріуполь, 2018. -  С. 208-211.
10. Калінін, О. В. Особливості операційного менеджменту в маркетинговій діяльності / О. В. Калінін // Университетская 
наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  
Т. 3. -  С. 87-88.

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

Обрано членом- кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент», ( №399 від 12травня 2017 
р., м.Київ)

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.
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Таблиця 5.2
ВІДОМ ОСТІ

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 075 «М аркетинг» другий (магістерський) рівень із освітньо- 
професійної програми «М аркетинг» у сфер вищої освіти

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача

Наймену
вання
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, або 
категорія, педагогічне 
звання

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

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(наймену-вання закладу, 
вид документа, тема, дата 
видачі)

Примітки**

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
І.Капранова 
Лариса Григорівна

Завідувач 
кафедри 
економічної 
теорії та 
підприємниц 
тва, доцент

Приазовський 
державний технічний 
університет, 2000 р., 
спеціальність за 
дипломом: фінанси і 
кредит; кваліфікація: 
економіст

Кандидат економічних 
наук
08.00.02 Світове 
господарство і 
міжнародні економічні 
відносини, 2011 р.
Тема дисертації 
«Трансформація 
міжнародного ринку 
металопродукції в 
умовах світової 
економічної кризи», 
доцент кафедри 
економічної теорії.

Глобальна економіка 
(30г.)

1. СП Інститут 
інтелектуальної власності 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія у м. 
Києві, Тема: «Вплив 
інтелектуальної власності 
на інноваційну діяльність 
підприємств», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 12СПК 
997295
30.04.2015р.
2. Підвищення кваліфікації 
в галузі перспективних 
тенденцій в науково- 
дослідних і сучасних 
методів викладання 
шляхом участі в роботі 
Міжнародної науково- 
практичної конференції 
«Перспективні напрямки в 
наукових дослідженнях -

Пункти 1,2,3,7,8, 
І0,ІІ,І3,І5 
з переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)



2015,
Academic society of Michal 
Baludansky, м. Братислава, 
Словакія
Сертифікат № 31-10/15 від 
21.10.2015 р
3. Certificate № 5TRS-223 
an internship at Mykolas 
Romeris University in the 
field of “Organization of 
teachihg, innovative 
mothods and technologies in 
higher educational 
institutions of Lithuania”, 
Vilnius Lithuania, 
01/12/2017-29/12/2017.

2.Меліхов Андрій 
Анатолійович

Завідувач
кафедри
економіки
підприємств
«ДВНЗ
«ПДТУ»,
професор

Ленінградський 
технологічний 
інститут, 1987, 
Спеціальність: 
«Механічне 
обладнання заводів 
ПБМ», інженер

Доктор екон. наук зі 
спеціальності 08.00.04 
-  Економіка та 
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності);
«Стратегічне
управління
конкурентним
розвитком
промислових
підприємств»;
2015 р.
Доцент за кафедрою 
економіки та 
економічної інженерії,
2002 р.

Інноваційний розвиток 
підприємства (30г.)

Захист докторської 
дисертації, 2015 р. 
Диплом доктора наук ДД 
№004723 від 29.09.2015 р.

ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти НАПН 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП 
35830447/1535-18 від
30.06.2018 р.;
Тема: «Підвищення 
організаційно-економічної 
ефективності
управлінської діяльності 
завідувача кафедри 
економічного профілю»; 
Строк: 29.01.2018 -
30.06.2018 р.

Пункти
1,2,3,4,8,10,13,15 з 
переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл. 5.2.2)



3 Швец Галина 
Олексіївна

Доцент
кафедри
економічної
теорії та
підприємниц
тва ДВНЗ
«ПДТУ»

Маріупольський 
гуманітарний інститут 
Донецького 
державного 
університету, 1999 р., 
спеціальність за 
дипломом: Російська 
мова і літературі; 
філолог, викладач 
російської мови і 
літератури; 
Приазовський 
державний технічний 
університет, 2006 р., 
спеціальність за 
дипломом: фінанси; 
спеціаліст з фінансів

Кандидат філологічних 
наук, 10.01.06 -  Теорія 
літератури, 2009 р.
Тема дисертації: 
«Художній світ роману 
О.І.Солженіцина «У 
колі першому».

Доцент кафедри 
інноватики та 
управління 2012 р.

Інтелектуальна власність 
(16г.)
Управління
конкурентоспроможністю
(16г.)

Інститут інтелектуальної 
власності Національного 
університету «Одеська 
юридична академія у м. 
Києві, 31 січня 2014 р., 
«Розробка навчально- 
методичного комплексу з 
дисципліни 
«Інтелектуальна 
власність», свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПВ 002029

Пункти
1,2,3,8,10,13,14,15 
з переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)

4.Кухар
Володимир
Валентинович

Професор
кафедри
охорони
праці та
навколишньо
го
середовища

Приазовський 
державний технічний 
університет, 1999 р., 
спеціальність 
«Обробка металів 
тиском»,
кваліфікація -  
«Спеціаліст-металург» 
(диплом з відзнакою 
ЛА ВС №000562)

Доктор технічних наук, 
05.03.05 -  «Процеси та 
машини обробки 
тиском)»,
ДД № 002570 від 
10.10.2013 р.
Тема дисертації: 
«Розвиток наукових 
основ безрівчакового 
профілювання 
заготовок та 
удосконалення 
технологій об’ємного 
штампування на 
пресах», професор 
кафедри обробки 
металів тиском, 
12ПР № 010356 від 
28.04 2015 р.
Доктор філософії: 
Supplement to diploma 
ДК№023212, від 
25.06.2004

Охорона праці в галузі та 
цивільній обороні (16г.)

1.Національна 
металургійна академія 
України,
захист докторської 
дисертації 2013 р 
«Розвиток наукових основ 
безрівчакового 
профілювання заготовок та 
удосконалення технологій 
об’ємного штампування на 
пресах»,
диплом доктора наук 
ДД № 002570 від 
10.10.2013 р.
2.Чеська Республіка, 
"Prague Institute for 
Qualification Enhancement” 
(м. Прага), міжнародне 
стажування, сертифікат 
№ 082017012, тема: 
«Educational systems, 
publishing and project 
activity in European Union

Пункти
1,2,3,4,7,8,10,11, 
13,14 з переліку 
видів і результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)



countries», 25.08.2017 р.
3. Чеська Республіка, 
"Prague Institute for 
Qualification Enhancement” 
(м. Прага), Міжнародний 
семінар, тема: «Educational 
systems of European 
Union», Сертифікат, 
17.08.2017 р.

5.Горохова Тетяна 
Вадимівна

Доцент
кафедри
маркетингу
та бізнес -
адмініструва
ння ДВНЗ
«ПДТУ»

Приазовський 
державний технічний 
університет, 2010 р., 
8.050107 -  «Економіка 
підприємства» 
магістр з економіки 
підприємства

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого, 
2015р., 6.030401- 
«Правознавство» 
бакалавр юрист

Кандидат економічних 
наук, 08.00.04 -  
Економіка та 
управління
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2014 р. 
Тема дисертації: 
«Оцінка впровадження 
корпоративної 
соціальної
відповідальності на
промислових
підприємствах»

Логістичний менеджмент (30г.) 
Інтернет маркетинг (16г.) 
Маркетинг інтелектуальних 
продуктів (16г.)

1. ДВНЗ «ПДТУ»,
захист кандидатської 
дисертації 2014 р. тема: 
«Оцінка впровадження 
корпоративної соціальної 
відповідальності на 
промислових 
підприємствах»
Диплом кандидата наук № 
024048 від 23 вересня 2014
р.
2. Братиславський 
економічний університет, 
міжнародне стажування 
відповідно до чинної 
Програми співробітництва 
між Міністерством освіти 
Словацької Республіки та 
Міністерством освіти і 
науки України в галузі 
освіти з період 
стажування: з 01.10. 2015 -  
29.02. 2016 рік.
Лист МОН України від 
10.08.2015 № 7-18-671-15
3. Дорменешті, Румунія, 
міжнародне стажування у 
рамках Erasmus+ KA 1 
“Youth Exchange
Тема: «Ready for Social

Пункти
1,2,3,5,8,13,14,15 
16 з переліку видів 
і результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)



Entrepreneurship»,
Період:01.12.2017-12.12.
2017.
ID сертифікату FM11- 
SWEC-9RQG-L1KV
4. Одеміш, Туреччина 
міжнародне стажування у 
рамках Erasmus+ KA 
Training Course
Тема “World without 
discrimination”,
Період: 22.04.2018
30.04.2018 ID сертифікату 
EYGZ-HBAN-WFK2- 
D4QG
5. Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 
0016 від 15 вернесня
2018р.

б.Калінін
Олександр
Володимирович

Доцент
кафедри
маркетингу
та бізнес -
адмініструва
ння

Приазовський 
державний технічний 
університет,
2009 р.,
8.050107 -  «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація: магістр з 
економіки 
підприємства

*знання англійської 
мови Cambridge 
English Level 2 
Certificate in ESOL 
International 
(Advanced)
Reference Number 
181UA0295001 
Accreditaation Number

Кандидат економічних 
наук
08.00.04 -  Економіка та
управління
підприємствами
(за видами економічної
діяльності), 2013 р.
Тема дисертації:
«Управління
формуванням
фінансового капіталу
об’єднань
промислових
підприємств»

Маркетинговий менеджмент 
(30г.)
Рекламний менеджмент 
(30г.)
Операційний менеджмент у бізнесі 
(16г.)
Ризик -  менеджмент (16г.)

1. ДВНЗ «ПДТУ»,
захист кандидатської 
дисертації 2013 р 
«Управління формуванням 
фінансового капіталу 
об’єднань промислових 
підприємств» , 
диплом кандидата наук № 
014123, 31 травня 2013 р.
2. Польща «Вища школа 
банкова» м. Вроцлав, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний 
менеджмент в бізнесі», 
28.04.2017 р.
3. British Council Ukraine, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема:

Пункти
1,2,3,8,13,15,16 з 
переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)



500/2598/3
Date of Issue 09/02/18 
Certificate Number 
0060306082

«Академічне викладання 
англійською мови як 
засобу навчання», 
12.07.2017 р.
4.Центрально-український 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 
0015, 15 вересня 2018р.

7.Гончар Вікторія 
Василівна

Завідувач
кафедри
маркетингу
та бізнес -
адмініструва
ння,
професор

Санкт-Петербурзький 
державний
університет економіки 
та фінансів,
1997 р.,
спеціальність
«Менеджмент»,
кваліфікація
«Економіст»

*Spoleczna Academia 
Nauk, Certificate of 
completion of an 
English language 
course, level 
examination B2, 
30.09.2017 
№25/17//18/k

Доктор економічних 
наук,
08.00.04 -  Економіка та 
управління
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності).
Тема дисертації: 
«Формування і 
розвиток системи 
управління
стратегічними змінами 
підприємств чорної 
металургії», 
доцент кафедри 
економіки підприємств

Соціальна відповідальність 
(30г.)

Стратегічний маркетинг (30г.) 
Стратегічне управління (30г.)

1. ДВНЗ «ПДТУ»,
захист докторської 
дисертації 2014 р 
«Формування і розвиток 
системи управління 
стратегічними змінами 
підприємств чорної 
металургії»,
диплом доктора наук 
ДД№003889, 22.12.2014р.
2. Польща «Вища школа 
банкова» м. Вроцлав, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний 
менеджмент в бізнесі», 
28.04.2017 р.

Пункти
1,2,3,4,7,8,9,10,11, 
12,14,16,18 з 
переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)

8.Хаджинова 
Олена Вікторівна

Професор 
кафедри 
фінансів і 
банківської 
справи

Донецький державний 
університет, 1997р., 
«Бухгалтерський 
облік, контроль і 
АГД», економіст

*Spoleczna Academia 
Nauk, Certificate of 
completion of an 
English language 
course, level 
examination B2, 
30.09.2017

Доктор економічних 
наук, 08.00.04 
Економіка, організація 
і управління 
підприємством, 2016 р. 
Тема дисертації: 
«Механізм управління 
взаємодією 
промислового 
підприємства з 
контрагентами у 
підприємницькій 
мережі»

Фінансовий менеджмент 
(30г.)

1. ІПК ПДТУ, 2015 р. 
12СПК №826114, 
випускна робота 
«Удосконалення грошово- 
кредитної і фінансової 
політики в сучасних 
умовах»
2. ДВНЗ «ПДТУ», 
захист докторської 
дисертації 2016 р 
«Механізм управління 
взаємодією промислового 
підприємства з

Пункти
1.2,3,4,7,8,10,11, 
13,15,18 з 
переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності



№18/16//17/k Доцент кафедри 
фінансів і банківської 
справи, 2010 р; 
Член-кореспондент 
Міжнародної академії 
наук екології, безпеки 
людини і природи за 
секцією «Економіка і 
право». Рег. № Б-960 
від 15.05.2012 р.

контрагентами у 
підприємницькій мережі», 
диплом доктора наук ДД№ 
005821,29.09.2016 р.
3. Польща, «Вища школа 
банкова» м. Вроцлав, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Фінансовий
менеджмент», 28.04.2017
р.
4. Франція, Національна 
віща інженерна школа, м. 
Лиль, стажування 
TEMPUS MMATENG, 
28.05.2017 р.
5. Нидерланди, 
Гроінгенський 
університет, факультет 
Економіки і бізнесу, м. 
Гроннінген, міжнародне 
стажування, 16-22 травня
2018р.
6. Національна академія 
педагогічних наук України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти
СП 35830447/0879-18 
від 25.05.2018 р.
Тема випускної роботи: 
«Особливості
забезпечення якості вищої 
освіти в ДВНЗ «ПДТУ»

(див. табл 5.2.1)

9.Заіка Юлія 
Андріївна

В. о.доцента 
кафедри 
маркетингу 
та бізнес-

Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі ім. М.І.

Кандидат економічних 
наук
08.00.04 -  Економіка та 
управління

Основи наукових досліджень 
(16г.)
Товарна інноваційна політика
(30г.)

1.ДВНЗ «ПДТУ», 
захист кандидатської 
дисертації 2017 р., 
«Управління економічною

Пункти
1,2,3,5,8,13,14,15 з 
переліку видів і 
результатів



адмініструва
ння

Туган-Барановського,
2010,
Спеціальність 
«Фінанси» 
Кваліфікація: 
професіонал у сфері 
фінансової діяльності

підприємствами
(за видами економічної
діяльності), 2017 р.
Тема дисертації:
«Управління
економічною
поведінкою
промислових
підприємств»
ДК №043825, 
11.10.2017 р.

поведінкою промислових 
підприємств»
ДК №043825, 11.10.2017р. 
2.Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ»
№ ІПК18-252
3. Центрально-український 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 
0017, 15 вересня 2018р.

професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)

10. Боднарук
Оксана
Вікторівна

В. о.доцента 
кафедри 
маркетингу 
та бізнес - 
адмініструва 
ння, доцент

Донецький державний
університет
1992 р.,
спеціальність
«Планування
народного
господарства»,
кваліфікація
«Економіст»

Кандидат економічних 
наук,
08.00.07 -  демографія, 
економіка праці, 
соціальна економіка і 
політика
Тема дисертації: « 
Організація оплати 
праці в Україні в 
ринкових умовах», 
доцент кафедри 
логістики

Маркетинг інновацій 
(16г.)

1. Східноукраїнський 
національний університет 
ім. В.Даля, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12 СПК 860015 від 
15.05.2013р.
2. ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
Університет,
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 
ІП 24815706/000582 -18 
від 12.04.2018

Пункти
1,2,3,8,13,15 з 
переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)

ІІ.Шлапак
Наталя
Степанівна

Доцент
кафедри
маркетингу
та бізнес -
адмініструва
в-ня
ДВНЗ
«ПДТУ»

Харківський
інженерно-
економічний інститут, 
1971р., спеціальність: 
«Економіка та 
організація 
машинобудівної 
промисловості», 
кваліфікація: інженер- 
економіст

Кандидат економічних 
наук, 08.00.06 
«Економіка, 
організація,
управління, планування 
народного 
господарства 
(промисловість)»,
Тема: «Дослідження 
рівня механізації та 
автоматизації 
виробничих процесів та 
методів його оцінки на 
металургійних

Екологічний маркетинг 
(16г.)

Міжнародна академія 
інформатики ВНЗ «НБА», 
Свідоцтво 12СПК521950 
Тема: «Маркетинг та 
менеджмент промислового 
підприємства»,
29.12.2015 р.

Пункти
1,2,3,8,10,13,15,18 
з переліку видів і 
результатів 
професійної 
діяльності особи 
за спеціальністю, 
які застосовується 
до визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності 
(див. табл 5.2.1)



підприємствах»
КД № 003686 від 
27.07.83 р.
Доцент по кафедрі 
економіки
промисловості та
організації
виробництва,
ДЦ № 019808 
16.02.1989 р. № 80/д 
Ph І), 29 квітня 2010 р.

Особи, які працюють :ш сумісництвом
не  м и с

В.С. Волошин



Таблиця 5.2.1
Показники, що визначають кваліфікацію працівника групи забезпечення відповідно до спеціальності 075 «М аркетинг» другий

(магістерський) рівень із освітньо-професійної програми «М аркетинг»

Види і результати професійної 
діяльності особи за спеціальністю, яка 
застосовується до визнання 
кваліфікації, відповідної спеціальності

Перелік

1 2
Капранова Лариса Григорівна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Капранова Л. Г. Investment climate in Ukraine in cases of force majeure / Л. Г. Капранова, Т. Г. Логутова, М. А. Капранов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 28. -  2014. -  С. 259 - 266. Index Copernicus, WordCat
2. Капранова Л. Г. Сучасний стан світового зовнішнього боргу / Л. Г. Капранова // Теоретичні та практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності: збірник наукових праць. -  Маріуполь: ПДТУ, 2014. -  Вип. 1(10), Т. 2 -  С. 179 -  184. Index Copernicus
3. Капранова Л.Г. Вплив інтелектуальної власності на інноваційний розвиток промислового підприємства / Л. Г. Капранова // 
Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет», Вип. 29. -  2015. -  С. 367-376. Index Copernicus, WordCat
4. Капранова Л. Г. Сучасний стан світового енергетичного ринку в умовах глобальної системи / Л. Г. Капранова // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  
Вип. 30. -  С. 61-67. IndexCopernicus, WordCat
5. Капранова Л. Г. Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів / Л. Г. Капранова // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. -  Ужгород: УНУ, 2016. - Вип. 1(47), Т. 2. -  С. 107-111. Index 
Copernicus, ResearchBib, Google Scholar.
6. Капранова Л. Г. Сучасний стан підприємництва в Україні / Л. Г. Капранова // Вісник Приазовського державного технічного 
університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
Вип. 31, Т. 1. -  2016. -  С. 315-325. Index Copernicus, WordCat
7. Капранова Л. Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л. Г. Капранова, К. В. Ковтун // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  С. 112-118. Index 
Copernicus, WordCat
8. Капранова Л. Г. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Л. Г. Капранова, М. А.Капранов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 33. -  С. 
291-295. Index Copernicus, WordCat
9. Капранова Л. Г. Злиття і поглинання як фактор впливу на розвиток бізнес-структур / Л. Г. Капранова, М.А. Капранов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  
Вип. 34. -  С. 377-383. Index Copernicus, WordCat
10. Kapranova L. Comparison of Lithuanian, Italian and British Social Business Models / / Larisa Kapranova, Zaneta Simanaviciene, 
Virgilijus Dirma, Dominyka Beniusyte, and Arturas Simanavicius // Montenegrin Journal of Economics. -  2017. - Vol. 13, No. 1. -  Р. 97
110 Литва. Scopus



11. Капранова Л. Г. Дослідження сучасного інноваційно-інвестиційного стану підприємницької діяльності в Україні / Л. Г. 
Капранова, П.В.Солошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 16. -  С. 370-374. Index Copernicus, WordCat
12. Капранова Л. Г. Вплив мотивації праці на підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. Г. Капранова, М. А. 
Капранов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. -  Вип. 16. -  С. 384-389. Index Copernicus, WordCat
13. Капранова Л. Г. Кон’юнктурні дослідження ринку металопродукції / Л. Г. Капранова // Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 35. -  С. 101-108. Index 
Copernicus, Sciettific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor, WordCat

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Капранова Л. Г. Investment climate in Ukraine in cases of force majeure / Л. Г. Капранова, Т. Г. Логутова, М. А. Капранов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 28. -  2014. -  С. 259 - 266.
2. Капранова Л. Г. Сучасний стан світового зовнішнього боргу / Л. Г. Капранова // Теоретичні та практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності: збірник наукових праць. -  Маріуполь: ПДТУ, 2014. -  Вип. 1(10), Т. 2 -  С. 179 -  184.
3. Капранова Л.Г. Вплив інтелектуальної власності на інноваційний розвиток промислового підприємства / Л. Г. Капранова // 
Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет», Вип. 29. -  2015. -  С. 367-376.
4. Капранова Л. Г.Сучасний стан світового енергетичного ринку в умовах глобальної системи / Л. Г. Капранова // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  
Вип. 30. -  С. 61-67.
5. Капранова Л. Г. Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів / Л. Г. Капранова // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. -  Ужгород: УНУ, 2016. - Вип. 1(47), Т. 2. -  С. 107-111.
6. Капранова Л. Г. Состояние и динамика международньїх инвестиций / Л. Г. Капранова // Економіка і організація управління: Зб. 
наук. пр.. -  Вінниця: ДонНУ, 2016. -  Вип.1(21). -  С. 103-108.
7. Капранова Л. Г. Сучасний стан підприємництва в Україні / Л. Г. Капранова // Вісник Приазовського державного технічного 
університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
Вип. 31, Т.1. -  2016. -  С. 315-325.
8. Капранова Л. Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л. Г. Капранова, К. В. Ковтун // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  С. 112-118.
9. Капранова Л. Г. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Л. Г. Капранова, М. А.Капранов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 33. -  С. 
291-295.
10. Капранова Л. Г. Злиття і поглинання як фактор впливу на розвиток бізнес -структур / Л. Г. Капранова, М.А. Капранов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  
Вип. 34. -  С. 377-383.
11. Капранова Л. Г. Дослідження сучасного інноваційно-інвестиційного стану підприємницької діяльності в Україні / Л. Г. 
Капранова, П.В.Солошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 16. -  С. 370-374.
12. Капранова Л. Г. Вплив мотивації праці на підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. Г. Капранова, М. А. 
Капранов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,



2017. -  Вип. 16. -  С. 384-389.
13. Капранова Л. Г. Кон’юнктурні дослідження ринку металопродукції / Л. Г. Капранова // Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 35. -  С. 101-108.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

Капранова Л. Г. Дослідження конкурентних переваг української металопродукції на міжнародному ринку металопродукції в 
умовах світової економічної кризи / Світова організація торгівлі: проблеми та перспективи вступу: монографія // Череп А.В., 
Мельник Л.Ю. та ін -  Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. -  331 с. (с. 98-123).

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;

Член експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо -  професійної програми Економіка та організація бізнесу зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським рівнем у Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова (Наказ МОН 287-л від 23.11.17)

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;

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», 
ДВНЗ «ПДТУ», входить до переліку ВАК та міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
Відповідальний секретар збірника наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні 
науки», входить до переліку ВАК та міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
Керівник науково-дослідної теми «Інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємства» (№ 
держреєстрації 0114U004922, 2015 р.); «Глобалізація економіка: проблеми і перспективи» (№ держреєстрації 0115 U004931, 2016 
р.); «Проблеми інтелектуальної власності в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0116 U008754, 2017 р.).

9) керівництво школярем, який зайняв -



призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;

Завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва з 2015 р.

11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Іванова І. О.( 2013 р.), Кадер Шамал 
Ахмед (2015 р.), Сириченко Н. С. (2016 р.)).

13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною

1. Капранова Л. Г. Міжнародна економіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Міжнародна економіка» для студентів всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  32 с. -  
Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/830
2. Капранова Л. Г. Міжнародна економіка: методичні вказівки з підготовки до практичних занять студентів з навчальної 
дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 
2013. -  17 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/829



кількістю три найменування; 3. Капранова Л. Г. Національна економіка [Електронний ресурс]: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни 
«Національна економіка» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 
«Фінанси і кредит». 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ПДТУ. 2013. -  45 с. -  
Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/1008
4. Капранова Л. Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності : методичні вказівки з самостійного вивчення 
дисципліни «Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності» для студентів всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. 
-  Маріуполь : ПДТУ. 2015. -  27 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/3023
5. Капранова Л. Г. Політекономія [Електронний ресурс]: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Політекономія» 
для студентів всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. Т. Г. Толпежнікова. -  Маріуполь: ПДТУ. 2016. -  49 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9701
6. Капранова Л. Г. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Глобальна економіка» для студентів спеціальностей 051 «Економіка підприємства». 075 «Маркетинг». 072 «Фінанси і кредит». 
071 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ПДТУ. 2017. -  36 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12060
7. Капранова Л. Г. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 
спеціальності 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна 
власність)» усіх форм навчання / уклад.: Т. Г. Логутова. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ПДТУ. 2016. -  44 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11320
8. Капранова Л. Г. Кон’юнктурні дослідження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження» для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво. торгівля та біржова 
діяльність». всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ПДТУ. 2018. -  24 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14178
9. Капранова Л. Г. Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво. торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання / уклад.: Л. Г. Капранова. П. В. 
Солошенко. -  Маріуполь : ПДТУ. 2018. -  45 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14853
10. Капранова Л. Г. Політекономія [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до практичних занять з дисципліни 
«Політекономія» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Л. Г. Капранова. -  Маріуполь : ПДТУ. 
2018. -  26 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14846

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим



студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Капранова Л. Г. Формування інноваційної інфраструктури в Україні / Л. Г. Капранова //Университетская наука -  2014: 
Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г. / Сб. тезисов докладов в 4-х томах. -  
Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ, 2014. -  Т. IV. -  С. 32-33.
2. Капранова Л. Г. Роль интегрированньїх корпоративних структур в развитии металлургической отрасли Украиньї / Л. Г. 
Капранова // Европейски практики и национални рефлексии в планирането Европейски практики и национални рефлексии в 
планирането: Международная юбилейная научно-практическая конференция, г. Свиштов, Болгария, 24-25 апреля 2015 г. -  
Свиштов: Академическое изд-во «Ценов», 2015. -  Т. 2. -  С . 118-123
3. Капранова Л. Г. Функціонування інтегрованих корпоративних структур в умовах волотильності глобального середовища / Л. Г. 
Капранова // Перспективні напрями наукових досліджень -  2015: Міжнародна науково-практична конференція, м. Братислава, 
Словаччина, 17-22 жовтня 2015 р. -  К.: Видво «Центр навчальної літератури», 2015. -  Т. 1. -  С. 57-58.
4. Капранова Л. Г. Роль ІКС у розвитку металургійної галузі України / Л. Г. Капранова // Университетская наука-2015: 
Международная научно-техническая конференція, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. -  Т. 3. -  С.
21.
5. Капранова Л. Г. Особливості інноваційного розвитку корпоративного сектору України / Л. Г. Капранова // України



Университетская наука-2016: Международная научно-техническая конференція, г. Мариуполь, 19-20 мая 2016 г. -  Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2015. -  Т. 3. -  С. 22-23.
6. Капранова Л. Г. ^лектронньш бизнес -  будуще мировой торговки / Л. Г. Капранова // Университетская наука -  2017: 
Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017 г. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. -  Т. 3. -  С. 
22-23.
7. Капранова Л. Г. Диверсифікація промисловості Маріуполя як фактор розвитку підприємництва / Л. Г. Капранова // Проблеми та 
перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я: Міжнародна науково-практична конференція, м. Маріуполь, 25-26 травня, 
2017 р. -  Маріуполь: Вид-во ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 73-74.-

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 9
Кухар Володимир Валентинович

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. V. V. Kukhar, O. V. Vasylevskyi. (2014). Experimental research of distribution of strains and stresses in work-piece at different modes of 
stretch-forging with rotation in combined dies, Metallurgical and Mining Industry, 2014, N 3, pp. 71-78, 
http://www.metaljournal.com.ua/assets/Archive/en/MMI3/14.pdf. \Scopus
2. V. V. Kukhar. (2015). Producing of elongated forgings with sharpened end by rupture with local heating of the workpiece method, 
Metallurgical and Mining Industry, 2015, N 6, pp. 122-132, http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/MMI-6/016-Kukhar.pdf\ Scopus
3. V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, M. Nahnibeda. (2016). Development of alternative technology of dual forming of 
profiled workpiece obtained by buckling, East-European Journal of Enterprise Technology, 2016, 3/7(81), pp. 53-61, ISSN 1729-3774, 
http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72063.\ Scopus
4. V. Kukhar, V. Artiukh, O. Serduik, E. Balalayeva. (2016). Form of gradient curve of temperature distribution of lengthwise the billet at 
differentiated heating before profiling by buckling, Procedia Engineering, 2016, Vol. 165, pp. 1693-1704, ISSN 1877-7058, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.911\ Scopus
5. A.V. Grushko, V. V. Kukhar, Yu. O. Slobodyanyuk. (2017). Phenomenological Model of Low-Carbon Steels Hardening during 
Multistage Drawing, Solid State Phenomena, Vol. 265, Materials Engineering and Technologies for Production and Processing III, pp. 114
123, September 2017. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.265.114.\ Scopus
6. V. Kukhar, E. Balalayeva, O. Nesterov. (2017). Calculation Method and Simulation of Work of the Ring Elastic Compensator for Sheet
Forming, MATEC Web of Conferences, Vol. 129, 01041, 2017. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201712901041. \ Scopus
7. Volodymyr Kukhar, Andrii Prysiazhnyi, Elena Balalayeva, Oleksandr Anishchenko. (2017). Designing of induction heaters for the edges 
of pre-rolled wide ultrafine sheets and strips correlated with the chilling end-effect, Modern Electrical and Energy System. (MEES’2017), 
IEEE, pp. 404-407.\ Scopus
8. Volodymyr Kukhar, Victor Artiukh, Andrey Butyrin, Andrii Prysiazhnyi. (2018). Stress-Strain State and Plasticity Reserve Depletion on 
the Lateral Surface of Workpiece at Various Contact Conditions during Upsetting, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 
692, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1 22. \ Scopus
9. Elena Balalayeva, Viktor Artiukh, Volodymyr Kukhar, Olga Tuzenko, Glazko Vladyslav, Andrii Prysiazhnyi, Kankhva Vadim. (2018).

http://www.metaljournal.com.ua/assets/Archive/en/MMI3/14.pdf
http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/MMI-6/016-Kukhar.pdf/
http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72063./
http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.911/
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.265.114./
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201712901041
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1


Researching of the Stress-Strain State of the Open-Type Press Frame Using of Elastic Compensator of Errors of “Press-Die” System, 
Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 692, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1 24.\ Scopus

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Кухарь В. В. Учет сильї инерции при проектировании захватних органов грейферних перекладчиков для автоматизированной 
штамповки на прессах / В. В. Кухарь, Р. В. Суглобов // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво 
/ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. -  Полтава : ПолтНТУ, 2013. -  Вип. 2 (37). -  С. 11-17. -  
Режим доступу : // http://nbuv.eov.ua/j-pdf/Znpemb 2013 2 5.pdf
2. Кухар В. В. Удосконалення конструкції шнека екструдера для переробки вторинних полімерів / В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров // 
Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  
Серія : Технічні науки, Вип. 33. -  С. 33-40. -  ISSN 2225-6733.
3. Кухарь В. В. Разработка классификации ^ластомерних компенсаторов внецентренной нагрузки системи «пресс-штамп» / 
В. В. Кухарь, В. В. Глазко, А. С. Анищенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. / НТУ «ХПІ». -  
Харків: НТУ «ХПІ», 2017. -  Серія : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії, 
№ 36 (1258). -  С. 29-37. -  ISSN 2519-2671 (print).
4. Кухарь В. В. Разработка обобщенной методики расчета матричних ^ластомерних компенсаторов шнурового типа для снижения 
погрешностей системи «пресс-штамп» / В. В. Кухарь, В. В. Глазко, А. С. Анищенко // Проблеми трибології = Problems of 
Tribology. -  2017. -  № 4. -  С. 97-103.
5. Пат. 121177 (UA, Україна), МПК (2017.01) В21В 39/00. Лінійка маніпулятора стану гарячої прокатки / Кухар В. В., 
Присяжний А. Г., Аніщенко О. С., Глазко В. В., Святой М. О. : Заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет». -  № u201706244; заявл. 19.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. -  4 с.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Кухарь В. В. Сравнительний анализ ^нергетической ^ффективности способов безручьевого профилирования заготовок [Текст] / 
В. В. Кухарь // В кн. : Пластическая деформация металлов = Plastic Deformation of Metal : коллективная монография / Под общ. ред. 
проф. А. Н. Головко (Edited by prof. O.M. Golovko). -  Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. -  С. 316-324. -  ISBN 978-617-7109-18-0.
2. Основи безопасности и спасения на воде [Текст] : учебное пособие / В. Н. Зюзь, В. В. Кухарь, Т. Г. Данилова, В. А. Балухтина; 
под ред. проф. В. В. Кухаря. -  Мариуполь : из-во ГВу З «ПГТУ», 2014. -  293 с. -  ISBN 978-966-604-149-7.
3. Акватуризм и основи безопасности [Текст] : учебное пособие / В. Н. Зюзь, В. В. Кухарь, И. Ф. Марченко, В. А. Балухтина; под 
ред. проф. В. В. Кухаря. -  Мариуполь : из-во ГВУЗ «ПГТУ», 2016. -  270 с. -  ISBN 978-966-604-165-7
4. Кухарь В. В. Профилирование заготовок продольним изгибом под обьемную штамповку поковок с изогнутой осью : 
монография / В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  181 с. -  ISBN 978-966-604-171-8.
5. Каргин Б. С. Инновационние технологии изготовления, испитания и опит внедрения технологических смазок для обработки 
металлов давлением : учебное пособие / Б. С. Каргин, В. В. Кухарь, С. Б. Каргин ; под общей редакцией проф. Б. С. Каргина. -  
Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  132 с. -  ISBN 978-966-604-170-1.
6. Каргин С. Б. Инновационние технологии ковки валов : монография / С. Б. Каргин, Б. С. Каргин, В. В. Кухарь. -  Мариуполь : 
ПГТУ, 2016. -  145 с. -  ISBN 978-966-604-169-5.
7. Кухарь В. В. Основи ^кологии : учебное пособие / В. В. Кухарь, В. Л. Монин. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  159 с. -  ISBN 978
966-604-172-5.
8. Кухарь В. В. Моделирование теплообменних процессов при интенсификации формоизменения заготовок градиентним нагревом 
: монография / В. В. Кухарь, О. А. Тузенко, Е. Ю. Балалаева. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  145 с. -  ISBN 978-966-604-180-0.
9. Кухарь В. В. Проектирование индукционних нагревателей и безопасность при ^лектротермическом нагреве : учебное пособие / 
В. В. Кухарь, Ю. П. Нижельская, А. С. Анищенко. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  173 с. -  ISBN 978-966-604-189-3.
10. Тузенко О. А. Моделирование и анализ динамических процессов : учебное пособие / О. А. Тузенко, В. В. Кухарь,

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1
http://nbuv.eov.ua/j-pdf/Znpemb


Е. Ю. Балалаева. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  157 с. -  ISBN 978-966-604-190-9.
11. Кухарь В. В. Расчет напряжений в станинах кривошипних прессов открьітого типа в условиях внецентренного приложения 
сили штамповки относительно оси ползуна / В. В. Кухарь, А. С. Анищенко, В. В. Глазко // Пластична деформація металів : 
колективна монографія. -  Дніпро, 2017. -  С. 271-281. -  ISBN 978-966-291-124-8.
12. The problems of ensuring of geometric accuracy of metal product from cold-rolled sheet / A. Prysiazhnyi, V. Kukhar, E. Balalayeva, 
O. Anishchenko, S. Gurkovs’ka // Actual problems of modern science : monograph : Edited by Musial Janusz, Polyshchuk Oleh, Sorokatyi 
Ruslan. -  Bydgoszcz, 2017. -  P. 635-648. -  ISBN 978-83-938655-3-6.
13. Технологія процесів за фахом. Кування і штампування : навчальний посібник / В. В. Кухар, Б. С. Каргін, О. С. Аніщенко, 
С. Б. Каргін, А. Г. Присяжний. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  144 с. -  ISBN 978-966-604-218-0.
14. Балалаева Е. Ю. Математическое моделирование и компьютерное проектирование упругих компенсаторов : монография / 
Е. Ю. Балалаева, О. А. Тузенко, В. В. Кухарь. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  270 с. -  ISBN 978-966-604-219-7.

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

1. Бурко В. А. Удосконалення технології гарячого об’ємного штампування попереднім осаджуванням заготовок профільними 
плитами / Бурко Вадим Анатолійович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2011 р. -  Захищена 
18.03.2011 р. -  Луганськ : Східноукраїнський Національний університет ім. Володимира Даля, 2011. -  237 с.

2. Каргін С. Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту / Каргін Сергій 
Борисович : Дис канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Державний вищий навчальний 
заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2013 р. -  Захищена 26.06.2013 р. -  Краматорськ : 
Донбаська державна машинобудівна академія, 2013. -  215 с.

3. Ніколенко Р. С. Підвищення ефективності процесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням 
радіусним інструментом / Ніколенко Роман Сергійович : Дис. ... канд. техн.. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) 
/ Виконана : Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2016 р. -  
Захищена : 21.04.2017 р.- Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017. -  235 с.

4. Василевський О. В. Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних пресах / 
Василевський Олег Вікторович : Дис. ... канд. техн.. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Державний 
вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2016 р. -  Захищена : 21.04.2017 р. -  
Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017. -  276 с.

5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої

Голова експертної комісії з акредитації спеціальності «Обробка металів тиском» Дніпровського державного технічного 
університету, м. Кам'янське (2017 р.);
Член робочої групи з розробки стандарту вищої освіти рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності «Металургія» 
та «Обробка металів тиском» (при Національній металургійній академії України).



освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
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;

I. Науковий керівник науково-дослідних робіт та проектів, що фінансуються за рахунок держбюджету:
«Управління теплообмінними процесами при енергозберігаючому градієнтному нагріванні заготовок та розробка енергоощадних
електротермічних нагрівачів» (2015-2016 рр., № ДР 0115U000171);
«Розвиток наукових і технологічних основ виробництва металопродукції підвищеної якості з листа та композитів спеціального
призначення» (2017-2019 рр., № ДР 0117U002269).
II. Виконавець розділів звіту по держбюджетних науково-дослідних роботах кафедри охорони праці та навколишнього
середовища:
1. Кухар В. В. Експериментальні дослідження чинників виробничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві / Кухар В. В. // 

Питання оцінки стану навколишнього середовища і умов праці на виробництві та їх менеджмент (Держбюджет) [Текст] : звіт 
про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; 
Кер. роботи В. С. Волошин. -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 50-59. -  № ДР 0116U008744.

2. Кухар В. В. Теоретичні дослідження ризику виникнення небезпечних, критичних та аварійних ситуацій у ковальсько - 
пресовому виробництві / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Дослідження і розробка заходів щодо створення безпечних і нешкідливих 
умов проживання в регіоні Північного Приазов’я (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук. -дослід. роботу, виконану за 
держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. -  
Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С. 12-17. -  № ДР 0115U004922.

3. Кухар В. В. Аналіз стану і причин виникнення професійних захворювань і травматизму у ковальсько-пресовому виробництві / 
В. В. Кухар, В. А. Бурко // Розробка і впровадження методів підвищення безпеки в системі «промисловість -  довкілля -  
населення» [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та 
навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С. 21-25. -  
№ ДР 0114U004886.

4. Кухар В. В. Визначення параметрів пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної 
експлуатації / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Дослідження впливу промисловості на довкілля та моніторинг умов праці на 
виробництві [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці і 
навколишнього середовища ; Кер. роботи Т. Г. Данилова. -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  С. 20-25. -  
№ ДР 0113U006275.

5. Кухар В. В. Дослідження процесів осідання пилу всередині аспіраційних повітроводів / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Інжиніринг 
навколишнього середовища та умов праці на виробництві [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці і навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. -  Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2013. -  С. 21-23. -  № ДР 0112U005782.

9) керівництво школярем, який зайняв -



призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;

з 2014 р. - завідувач кафедри обробки металів тиском

11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: за останні 5 років -  опонент по 3-х докторських та 9-ти кандидатських 
дисертаціях:
1. Деревенько І. А. Удосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі формування моделі 

матеріалів / Деревенько Ірина Анатоліївна : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Вінницький Національний аграрний університет, м. Вінниця. -  Захищена 25.10.2013 р. -  Вінниця, Вінницький Національний 
технічний університет, 2013. -  178 с.

2. Васильченко Т. О. Вдосконалення конструкції та підвищення технічного рівня планетарного приводу кривошипних пресів 
/ Васильченко Тетяна Олександрівна : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя. -  Захищена 01.11.2013 р. -  Луганськ, Східноукраїнський Національний 
університет імені Володимира Даля, 2013. -  256 с.

3. Агарков В. В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних 
параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва / Агарков Віктор Васильович : Дис. ... канд. техн. наук : 
05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут 
технології машинобудування», м. Харків. -  Захищена 18,25.12.2013 р. -  Харків, Національний технічний університет



«Харківський політехнічний інститут», 2013. -  200 с.
4. Алтухов О. В. Удосконалення технології отримання заготовок з ультрадрібнозернистою структурою методами інтенсивної 

пластичної деформації / Алтухов Олександр Валерійович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки 
тиском) / Виконана: Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. -  Захищена 03.07.2015 р. -  Краматорськ, 
Донбаська державна машинобудівна академія, 2015. -  190 с.

5. Явтушенко О. В. Розвиток теоретичних основ методів розрахунку і проектування систем кривошипних пресів / 
Явтушенко Олександр Вікторович : Дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Східноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ ; м. Сєверодонецьк, 2015 р. -  Захищена 
20.11.2015 р. -  Кременчук, Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, 2015. -  399 с.

6. Ремез О. А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в 
витяжних калібрах безперервних станів / Ремез Олег Анатолійович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини 
обробки тиском) / Виконана : Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ. -  Захищена 29.03.2016 р. -  
Дніпропетровськ, Національна металургійна академія України, 2016. -  141 с.

7. Хорольський В. Л. Удосконалення технології виробництва плоских листових заготовок з фасками під зварювання / 
Хорольський Володимир Леонідович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук. -  Захищена 04.07.2016 р. -  
Кременчук, Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, 2016. -  177 с.

8. Маркова М. О. Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без 
оправки / Маркова Марина Олександрівна : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. -  Захищена 28.10.2016 р. -  Краматорськ, Донбаська державна 
машинобудівна академія, 2016. -  178 с.

9. Злигорєв В. М. Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання способу 
осадження профільованих заготовок / Злигорєв Віталій Миколайович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини 
обробки тиском) / Виконана : Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. -  Захищена 02.11.2016 р. -  
Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія, 2016. -  201 с.

10. Чухліб В. Л. Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів 
прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів / Чухліб Віталій Леонідович : Дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та 
машини обробки тиском) / Виконана : Національна металургійна академія України, м. Дніпро. -  Захищена 24.04.2017 р. -  
Дніпро, Національна металургійна академія України, 2017. -  268 с.

11. Пузир Р. Г. Розвиток теоретичних основ методів розрахунку технологічних параметрів процесів формозміни ободів коліс 
транспортних засобів / Пузир Руслан Григорович : Дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / 
Виконана : Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук. -  Захищена 30.05.2017 р. 
-  Кременчук, Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, 2017. -  407 с.

12. Мірзак В. Я. Підвищення якості тонколистового розділового штампування механічним компенсатором похибок системи 
«прес-штамп» / Мірзак Володимир Якович : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана 
: Центральноукраїнський національний університет, м. Кропивницький (Кіровоград). -  Захищена 30.06.2017 р. -  Кременчук, 
Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, 2017. -  240 с.

12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;



13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1 Кухарь В В Основи ^кологии Електронний ресурс] конспект лекций по курсу Основи ^кологии для студентов всех 
специальностей, дневной, заочной и ускоренной форм обучения / В. В. Кухарь, В. Л. Монин. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  170 с. -  
Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8858
2. Кухарь В. В. Основи ^кологии [Текст] : конспект лекций по курсу «Основи ^кологии» для студентов всех специальностей, 
дневной, заочной и ускоренной форм обучения / В. В. Кухарь, В. Л. Монин. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  170 с. -  Режим доступа: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8858
3. Кухарь В. В. Измерение технологических и ^нергосилових параметров в процессах обработки металлов давлением 
Електронний ресурс] : курс лекций по дисциплине «Измерение технологических и ^нергосилових параметров в процессах 
обработки металлов давлением» для студентов направлення подготовки 6.050401 «Металлургия» дневной и заочной форми 
обучения / В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  188 с. -  Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9137
4. Моделирование и оптимальние технологические системи Електронний ресурс] : конспект лекций по курсу 
«Моделирование и оптимальние технологические системи» для студентов направления подготовки 7,8.05040104 «Обработка 
металлов давлением» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост.: В. В. Кухарь, Е. А. Мкртчян. -  Мариуполь : ПГТУ, 
2015. -  63 с. -  Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9066
5. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх 
спеціальностей денної, заочної та прискореної форм навчання / В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров, В. А. Бурко, Н. Ю. Єлістратова, 
О. М. Аксьонова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  164 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12709
6. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита Електронний ресурс] : курс лекций по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности и гражданская защита» для студентов всех специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / 
автори : О. Н. Аксенова, В. А. Бурко, Н. Ю. Елистратова, В. В. Кухар, Ю. П. Нижельская. -  Мариуполь : ПГТУ, 2017. -  182 с. -  
Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471
7. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці в 
галузі» для студентів спеціальностей 7,8.05040101 «Металургія чорних металів» (спеціалізація: «Металургія чавуну», «Металургія 
сталі», «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів»), 7/8.05040105 «Спеціальна металургія», 7/8.05040201 «Ливарне 
виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» заочної та прискореної форми навчання / уклад. В. В. Кухар. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2015. -  25 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2989
8. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці в 
галузі» для студентів спеціальностей 7/8.05040104 «Обробка металів тиском», 7/8.05040305 «Термічна обробка металів», 
7/8.05040304 «Металознавство», 7/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування виробів машинобудування» 
заочної та прискореної форми навчання / уклад. В. В. Кухар. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  26 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2990
9. Охрана труда в отрасли Електронний ресурс] : методические указания по виполнению практических работ по 
дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов специальностей 7/8.05040104 «Обработка металлов давлением» («Прокатное 
и волочильное производство», «Кузнечно-штамповочное производство»); 7/8.05050203 «Оборудование и технологии 
пластического формирования изделий машиностроения»; 7/8.05040305 «Термическая обработка металлов», 7/8.05040304 
«Металловедение» очной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  34 с. -  Режим 
доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2988
10. Охрана труда в отрасли Електронний ресурс] : методические указания по виполнению практических работ по
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дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов (магистров) специальностей 7/8.05040101 «Металлургия черньїх металлов» 
(специализация: «Металлургия чугуна», «Металлургия стали», «Физико-химические исследования металлургических процессов»), 
7/8.05040105 «Специальная металлургия», 7/8.05040201 «Литейное производство черних и цветних металлов и сплавов» очной, 
заочной и ускоренной форм обучения / сост. В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  36 с. -  Режим доступа: 
httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/2997
11. Охрана труда Електронний ресурс]: методические указания по разработке части «Охрана труда» раздела «Охрана труда и 
безопасность в чрезвичайних ситуациях» в магистерских работах и дипломних проектах студентов металлургических 
специальностей 7/8.05040101 «Металлургия черних металлов» («Металлургия чугуна, «Металлургия стали», «Физико- 
химические исследования металлургических процессов»), 7/8.05040105 «Специальная металлургия», 7/8.05040201 «Литейное 
производство черних и цветних металлов и сплавов», 7/8.05040104 «Обработка металлов давлением («Прокатное и волочильное 
производство», «Кузнечно-штамповочное производство»), 7/8.05040305 «Термическая обработка металлов», 7/8.05040304 
«Металловедение», 7/8.05050203 «Оборудование и технологии пластического формирования изделий машиностроения» дневной, 
заочной и ускоренной форм обучения / сост. В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  37 с. -  Режим доступа: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/2996
12. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 
студентів спеціальності 7,8.050404 «Обробка металів тиском», 7,8.050403 «Термічна обробка металів», 7,8.050401 «Металургія 
чорних металів» / розроб. В. В. Кухар. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  23 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/8385
13. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 
студентів за спеціальностями 7/8.050404 «Обробка металів тиском», 7/8.050403 «Термічна обробка металів», 7/8.050401 
«Металургія чорних металів» / розроб. В. В. Кухар. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  24 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/8387
14. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для 
студентів за напрямами підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» / розроб. В. В. Кухар. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  20 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/7014
15. Исследование абиотических факторов водних ^косистем Електронний ресурс] : методические указания к виполнению 
лабораторной работи № 5 по курсам «Основи ^кологии», <Окология» для студентов всех специальностей дневной и заочной 
форми обучения / сост.: В. Л. Монин, В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  16 с. -  Режим доступа: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/7774
16. Економіка довкілля та природокористування» [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни «Економіка 
довкілля та природокористування» для студентів спеціальності 8.000010 «Економіка довкілля і природних ресурсів» / розроб. В. 
В. Кухар. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  18 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/8386
17. Исследование очистки воздуха от пили в циклоне и рукавном фильтре Е лектронний ресурс] : методические указания к 
виполнению лабораторной работи № 31 по курсам «Основи ^кологии», <Окология» для студентов всех специальностей дневной 
и заочной форм обучения / сост.: В. Л. Монин, В. В. Кухарь. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  11 с. -  Режим доступа: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/7638

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади

- керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Металургія. Обробка металів тиском» (Нагнібеда М.М., ІІІ місце, 2017 р., Національна Металургійна академія 
України, м.Дніпро);



(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;

- керівництво студентом, який зайняв призове місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обробка 
металів тиском», 2017 р. (Папаценко Ю.О., II місце, 2017 р., Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське);
- робота у складі жури Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обробка металів тиском» (2017 р.)

15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;



16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 10
Швець Галина Олексіївна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Швець Г. О. До питання про механізм регулюючої політики охорони авторського права та суміжних прав / Г. О. Швець,
B. П. Пузій // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. -  Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 
2012. -  Вип. 1, Т. 2. -  С. 178 -  182. Index Copernicus
2. Швець Г. О. Державне регулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій в Україні / Г. О. Швець // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. -  Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2012. -  Вип. 1, Т. 2. -  С. 
182-186. IndexCopernicus
3. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти 
інтелектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 2. -  С. 126-130. Index Copernicus
4. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / Shvets G., Meleshko I. // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 29. -  2015. -  С. 140-145. Index Copernicus, WordCat
5. Швець Г.О. Трансфер технологій -  головний механізм інноваційного розвитку України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», Вип. 31, Т.1. -  2016. -  С. 259-266. . Index Copernicus, WordCat
6. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», Вип. 31, Т.2. -  2016. -  С. 36-42. Index Copernicus, WordCat
7. Швець Г. О. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017. -  Вип. 33. -
C. 124-129. Index Copernicus, WordCat
8. Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  С. 102-106. 
Index Copernicus, WordCat
9. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 34. -  С. 30
38. Index Copernicus, WordCat
10. Швець Г. О. Особливості інтелектуального потенціалу підприємства / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки 
та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 16. -  С. 144-149. Index Copernicus, WordCat
11. Galina Shvets Startup as a new business line / Galina Shvets // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. -  Вип. 35. -  С. 26-32. Index Copernicus, Sciettific Indexing



Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor, WordCat
2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Швець Г. О. До питання про механізм регулюючої політики охорони авторського права та суміжних прав / Г. О. Швець,
B. П. Пузій // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. -  Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 
2012. -  Вип. 1, Т. 2. -  С. 178 -  182.
2. Швець Г. О. Державне регулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій в Україні / Г. О. Швець // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. -  Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2012. -  Вип. 1, Т. 2. -  С. 
182-186.
3. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти 
інтелектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 2. -  С. 126-130.
4. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / Shvets G., Meleshko I. // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 29. -  2015. -  С. 140-145.
5. Швець Г.О. Трансфер технологій -  головний механізм інноваційного розвитку України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», Вип. 31, Т.1. -  2016. -  С. 259-266.
6. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», Вип. 31, Т.2. -  2016. -  С. 36-42.
7. Швець Г. О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник Донецького державного університету 
управління. Сер.: Економіка: Науковий журнал. -  Маріуполь: ДонДУУ, 2016. -  Вип. 4 (73). -  С. 35-41.
8. Швець Г. О. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017. -  Вип. 33. -
C. 124-129.
9. Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  С. 102-106.
10. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 34. -  С. 30
38.
11. Швець Г. О. Особливості інтелектуального потенціалу підприємства / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки 
та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 16. -  С. 144-149.
12. Galina Shvets Startup as a new business line / Galina Shvets // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. наук. пр.. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. -  Вип. 35. -  С. 26-32.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

Швець Г. О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: навчальний посібник (гриф МОН України № 1/11-7314) / 
Г. О. Швець, П. В. Солошенко, С. А. Петренко // Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. -  215 с.

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових -



проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
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 науково-дослідної теми «Інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку 
підприємства» (№ держреєстрації 0114U004922, 2015 р.); «Глобалізація економіка: проблеми і перспективи» (№ держреєстрації 
0115U004931, 2016 р.); «Проблеми інтелектуальної власності в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0116U008754, 2017 р.); 
«Проблеми підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення» (№ держреєстрації 0117U007303, 2018 р.).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України"; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України";
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника

Заступник директора Центру заочного навчання



(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Швец Г. А. Психология и лидерство в управлении проектами ^лектронньш ресурс]: конспект лекций учебной дисциплиньї 
«Психология и лидерство в управлении проектами» специальности 8.18010013 «Управление проектами» / Г. А. Швец. - Мариуполь 
: ПГТУ, 2012. - 58 с. - Режим доступа: htto://umm.DStu.edu/handle
2. Швец Г. А. Психология и лидерство в управлении проектами ^лектронньш ресурс]: практические задачи учебной дисциплиньї 
«Психология и лидерство в управлении проектами» специальности 8.18010013 «Управление проектами» / сост. Г. А. Швец. - 
Мариуполь: ПГТУ, 2012. - 86 с. - Режим доступа: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/2026
3. Швець Г. О. Введення до інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : конспект лекції з дисципліни «Введення до 
інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2012. -  39 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8091
4. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни 
«Креативний менеджмент» / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  23 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/1604
5. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та 
заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  16 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/8498
6. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8091


«Захист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та заочної форми 
навчання / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  19 с. -  Режим доступу: httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/8497
7. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни 
«Креативний менеджмент» / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  23 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/1604
8. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Креативний менеджмент» для 
студентів всіх форм навчання / уклад.: Г. О. Швець, І. І. Свидрук -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  83 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13625
9. Швець Г. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Інтелектуальна власність» для 
студентів всіх форм навчання / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь: ПДТУ, 2017. -  90 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13840
10. Швець Г. О. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни 
«Методологія наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  28 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13393
11. Швець Г. О. Ознайомча практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проходження ознайомчої практики для 
студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад. Г. О. Швець. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  
13 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13620
12. Швець Г. О. Психологія і лідерство в управлінні проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення 
дисципліни «Психологія і лідерство в управлінні проектами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей: 073 
«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  21 с. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14280

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на І етапі на Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІІ місце 
-  2010 р. Ковальова К.О. (ІВ-06м), 2011 р. Матяшова Т. М. (З-05-ІВм), 2013 р. (Левінчук О.О. (ІВ-08м)).



журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Швець Г. О. Правова охорона географічного зазначення / Г. О. Швець // Университетская наука -  2014: Международная научно- 
техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г. / Сб. тезисов докладов в 4-х томах. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ, 2014. -  
Т. II. -  С. 84-85.
2. Швець Г. О. Добре відомі та знамениті знаки / Г. О. Швець // Университетская наука -  2015: Международная научно- 
техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. III. -  С. 23-24.
3. Швець Г. О. Проблемні питання правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Г. О. Швець // Университетская наука -  
2016: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая 2016 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. III. -  С. 
26-27.
4. Швець Г. О. Сучасні інноваційні методи викладання у виший школі / Г. О. Швець // Наукове мислення: Збірник статей учасників 
четвертої практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 19-26 вересня 2016 
р. -  Дніпро: Видавництво НМ 2016. -  С. 19-22.
5. Швець Г. О. Сутність культури підприємництва / Г. О. Швець // Университетская наука -  2017: Международная научно- 
техническая конференция, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017 г. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. -  Т. 3. -  С. 26-27.
6. Швець Г. О. Інтелектуальний капітал: теоретичні та практичні аспекти / Г. О. Швець // Бізнес в умовах ринкової економіки: 
проблеми становлення та розвиток: Матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 жовтня 
2017 р. -  Львів: ЛЕФ, 2017. -  Ч. 2. -  С. 18-22.
7. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в галузі / Г. О. Швець // Напрями розвитку 
ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: Міжнародна науково-практична конференція, 
м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р. -  Запоріжжя: ЗДІА, 2017. -  С.149-152.
8. Швець Г. О. Стартап як новий напрямок підприємництва / Г. О. Швець // Сучасна національна економіка країни: проблеми, 
дослідження, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 20 жовтня 2017 р. -  К.: НАУ, 2017. -  С. 77-80.



9. Швець Г. О. Інвестиційна привабливість земель об’єднаних територіальними громадами / Г. О. Швець // Управління земельними 
ресурсами в умовах децентралізації влади: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 6-7 березня 2018 р. -  Херсон: 
ДВНЗ «ХДАУ», 2018. -  С. 43-46.-

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 8
Меліхов Андрій Анатолійович

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Меліхов А.А. Стратегічна спрямованість конкурентного розвитку підприємства / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип. 2, Т.1. -  С. 231-237. 
(Indexed in Index Copernicus)
2. Меліхов А.А. Оцінка сили конкурентної боротьби металургійних підприємств / А.А Меліхов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 
2013.- Вип. 26. -С. 38-49. (Indexed in Index Copernicus)
3. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного 
зростання / А.А Меліхов // Схід. -  2014. - № 2. -  С. 10-19. (Indexed in Index Copernicus)
4. Меліхов А.А. Оцінка результатів функціонування інтегрованих підприємств металургії за показниками конкурентоспроможності 
/ А.А Меліхов // Схід. -  2014. - № 5. -  С. 25-31. (Indexed in Index Copernicus, Ulrichs, РИНЦ )
5. Меліхов А.А. Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств Донецького регіону / А.А 
Меліхов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. -  2014. - № 5. -  С. 145-152. 
(Indexed in РИНЦ ).
6. Меліхов А.А. Організаційно-економічний механізм конкурентного розвитку підприємства / А.А Меліхов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. 
техн. ун-т», 2014.- Вип. 27. -  С. 14-26. (Indexed in Index Copernicus)
7. Меліхов А.А. Типологія конкурентної взаємодії та співпраці промислових підприємств / А.А Меліхов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. -  Маріуполь, Украина: ДВНЗ «ПДТУ»,
2016. -  Вип. 31. -  С. 153-159. (Indexed in Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly 
Journals iiiFactor)
8. Меліхов А.А. Evaluation of the efficiency of cluster formations' activity based on the synergy's principles / А.А Меліхов, М.О. Кулаєва 
// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2017. -  Вип. 15. -  С. 248-255. (Indexed in Index Copernicus).

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Меліхов А.А. Стратегічна спрямованість конкурентного розвитку підприємства / А.А Меліхов // Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип. 2, Т.1. -  С. 231-237. 
(Indexed in Index Copernicus)
2. Меліхов А.А. Оцінка сили конкурентної боротьби металургійних підприємств / А.А Меліхов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т»,



2013.- Вип. 26. -С. 38-49. (Indexed in Index Copernicus)
3. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного 
зростання / А.А Меліхов // Схід. -  2014. - № 2. -  С. 10-19. (Indexed in Index Copernicus)
4. Меліхов А.А. Оцінка результатів функціонування інтегрованих підприємств металургії за показниками конкурентоспроможності 
/ А.А Меліхов // Схід. -  2014. - № 5. -  С. 25-31. (Indexed in Index Copernicus, Ulrichs, РИНЦ )
5. Меліхов А.А. Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств Донецького регіону / А.А 
Меліхов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. -  2014. - № 5. -  С. 145-152. 
(Indexed in РИНЦ ).
6. Меліхов А.А. Організаційно-економічний механізм конкурентного розвитку підприємства / А.А Меліхов // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. 
техн. ун-т», 2014.- Вип. 27. -  С. 14-26. (Indexed in Index Copernicus)
7. Меліхов А.А. Типологія конкурентної взаємодії та співпраці промислових підприємств / А.А Меліхов // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. -  Маріуполь, Украина: ДВНЗ «ПДТУ»,
2016. -  Вип. 31. -  С. 153-159. (Indexed in Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly 
Journals iiiFactor)
8. Меліхов А.А. Evaluation of the efficiency of cluster formations' activity based on the synergy's principles / А.А Меліхов, М.О. Кулаєва 
// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2017. -  Вип. 15. -  С. 248-255. (Indexed in Index Copernicus).

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

Меліхов А.А. Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та методологія управління в умовах турбулентного 
зовнішнього оточення / А.А. Меліхов: Монографія. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  441 с.

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

Підготовлено кандидат економічних наук: Камишникова Е.В., 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); Тема дисертації: «Методи оцінки економічної безпеки промислових підприємств»; доцент кафедри 
економіки підприємств, диплом ДК №065490 від 26.01.2011 р.

5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти



Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
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;
9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;

Керівник наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 
(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 
середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943); «Дослідження механізмів реалізації стратегій 
кокурентного розвитку підприємств у промислових регіонах України» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 
0116U008764), «Моделі та механізми стратегічного управління розвитком промислових підприємств України у конкурентному 
середовищі» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007315)

10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;

Завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (вересень 2001 р. -  серпень 
2013 р., лютий 2015 -  по теперішній час)



11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Меліхов А. А. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 
«Регіональна економіка» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» всіх форм навчання / уклад.: А. А. Меліхов, Л. Ш. Маматова. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  47 с. -  Режим доступу : httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/12470
2. Меліхов А. А. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 
практики для студентів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / уклад.: А. А. Меліхов, Е. В. Камишникова. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  26 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12432
3. Меліхов А. А. Магістерська дипломна робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських дипломних 
проектів для студентів спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання / уклад.: А. А. Меліхов, Т. М. Черната, Е. В. 
Камишникова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  41 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12499

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно-



мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Меліхов А.А. Конкурентні переваги стратегічних альянсів / А.А. Меліхов // Збірник тез доповідей міжнародної науково -  
технічної конференції «Університетська наука -  2013». -  Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2013. - Т. 3. 
-  С. 102-103.
2. Мелихов А.А. Основньїе направлення повьішения конкурентоспособности машиностроительной продукции / А.А. Мелихов, 
А.М. Морозова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука -  2013»: Сб. тезисов докладов в 3-х 
томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. с 101-102.
3. Меліхов А.А. Конкурентні переваги стратегічних альянсів / А.А. Меліхов // Международная научно -техническая конференция 
«Университетская наука -  2013»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. с 102-103.
4. Меліхов А.А. Особливості управління інноваційними підприємствами / А.А. Меліхов, Н.С. Шлапак // Соціально -економічні 
проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Матеріали І міжнар. наук-практ. конф. Зб. тез докладів, м. Ялта АР 
Крим, 22-24 травня 2013 р. -  Донецьк: Цифрова типографія, 2013. -  С. 96-97.
5. Мелихов А.А. Особенности использования внутренних возможностей для конкурентного преимущества машиностроительного 
предприятия / А.А. Мелихов, Н.С. Шлапак // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: 
Матеріали І міжнар. наук-практ. конф. Зб. тез докладів, м. Ялта АР Крим, 22-24 травня 2013 р. -  Донецьк: Цифрова типографія, 
2013. -  С. 277-278.
6. Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України / А.А. Меліхов // Економіка і 
менеджмент - 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 
2014 р.: у 6 т. -  Дніпропетровськ: Вид. Біла К. О., 2014. Т. 6: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, 
галузь, суб’єкт господарювання. -  2014. -  160 с. С. 80-82.
7. Меліхов А.А. Прогнозування валового внутрішнього продукту в контексті оцінки конкурентного розвитку країни / А.А. 
Меліхов // Матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку 
виробничої сфери», 22-23 травня 2014 р. -  Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. -  175 с. -  С. 132-134.
8. Меліхов А.А. Ефективність аутсорсингу ремонтних послуг на металургійних підприємствах / А.А. Меліхов // Международная



научно-техническая конференция «Университетская наука -  2014»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ»,
2014. - Т. IV. -С. 3-4.
9. Меліхов А.А. Застосування механізму аутсорсингу на підприємстві чорної металургії / А.А. Меліхов, К.В.Федун // Збірник тез 
доповідей міжнародної науково -  технічної конференції «Університетська наука -  2015». -  Маріуполь: Приазовський державний 
технічний університет, 2015. -Т. 3. -  С. 11.
10. Меліхов А.А. Сутність конкурентного розвитку промислових підприємств / А.А. Меліхов // Збірник тез доповідей міжнародної 
науково -  технічної конференції «Університетська наука -  2015». -  Маріуполь: Приазовський державний технічний університет,
2015. - Т. 3. -  С. 14.
11. Меліхов А.А. Розвиток промислових кластерів в Україні / А.А. Меліхов, О.М. Рукавкова // Международная научно- 
техническая конференция «Университетская наука -  2015»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. - 
Т. 3. - С. 15.
12. Меліхов А.А. Формування корпоративних інноваційних систем в умовах економічної турбулентності / А.А. Меліхов, В.С. 
Крупщенко // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука -  2015»: Сб. тезисов докладов в 4-х 
томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. - Т. 3. - С. 16-17.
13. Меліхов А.А. Сутність конкурентної взаємодії підприємств / А.А. Меліхов // Международная научно -техническая 
конференция «Университетская наука -  2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», Украина, 2016. - Т. 3. 
- С. 16 - 17.
14. Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності підприємств важкої промисловості / А.А. Меліхов // Международная 
научно-техническая конференция «Университетская наука -  2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 
Украина, 2017. - Т. 3. - С. 8.
15. Меліхов А.А. Ефективність розвитку кластерних утворень у промисловості / А.А. Меліхов, М.О. Кулаєва // Международная 
научно-техническая конференция «Университетская наука -  2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 
Украина, 2017. - Т. 3. - С. 9.

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 8
Хаджинова Олена Вікторівна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1.Olena Khadzhynova, Victoriya Gonchar, Oleksandr Kalinin. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial 
enterprises of Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, p. 
421-431. IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science.
2. Хаджинова Е. В. Теоретические подходьі к управлению предпринимательскими сетями и отношениями в них / Е.В. Хаджинова // 
Економічний простір: Збірник наукових праць. - №90. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. -  С. 223-232. Index Copernicus
3. Хаджинова Е. В. Анализ трансакционньїх издержек в предпринимательских сетях / О.В. Хаджинова // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб наук праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», Вип.29. -  2015. -  С. 196-202. Index Copernicus



4. Хаджинова О. В. Процесний підхід в управлінні діяльністю мережевого об’єднання підприємств / О.В. Хаджинова // Теоретичні 
і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ПДТУ, 2015. Вип. 1 (11), Т.1. -  
С. 114-119. Index Copernicus
5. Хаджинова О. В. Системний підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємств шинного виробництва / О. В. 
Хаджинова // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №108. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. -  С.236-245. Index 
Copernicus
6. Khadzhynova O. COORDINATED PLANNING OF THE PRODUCTION PROGRAM OF ENTERPRISES BUSINESS NETWORK / O/ 
Khadzhynova // Економічний вісник Донбасу: Науковий журнал. -  Київ: Ін-ститут економіки промислово-сті Національної академії 
наук України, №4(46) -  2016. -  с. 137-144. INDEX COPERNICUS (Польща), RESEARCHBIBLE (Японія)
7. Хаджинова О.В. Мережеві об’єднання як спосіб активізації підприємницької діяльності в Україні / О.В. Хаджинова // Теоретичні 
і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип.15, -  
С.10-14. Index Copernicus

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Хаджинова Е.В. Организационноюкономические аспекти устойчивого развития и функционирования предприятия / Е. В. 
Хаджинова // Международното списание за устойчиво развитие. Международний журнал устойчивое развитие. International journal 
sustainable development. Болгария, 2014. -  № 14 (февраль). -  С.51-56.
2. Хаджинова Е.В. Теоретические основи управлення устойчивим развитием промишленних предприятий / Е. В. Хаджинова // 
Вісник економічної науки України: Науковий журнал // Академія економічних наук України, Донецьк, 2014. - №1(25). -  С. 124-128.
3. Хаджинова Е.В. Финансовоюкономическое состояние машиностроительних предприятий Украини / Е. В. Хаджинова // 
Проблеми и перспективи развития сотрудничества между странами Юго-восточной Европи в рамках Черноморского 
^кономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр.: Винница: ДонНУ, 2014. -  С. 252-257.
4. Хаджинова Е.В. Особенность развития предпринимательский сетей в промишленности Украини / Е.В. Хаджинова // Вісник 
Донецького національного університету. Серія В «Економіка і право». -  Вінниця: Донецький національний університет, 2015. -  
№1. -  С.389-394.
5. Хаджинова Е.В.Анализ конкурентних преимуществ предпринимательской сети / Е.В. Хаджинова // Вісник Одеського нац. ун-ту 
ім. 1.1. Мечникова / Одеський нац. ун-т. -  2015. -  Т. 20, Вип.3. -  С. 166-170.
6. Хаджинова О. В. Системний підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємств машинного виробництва / О. В. 
Хаджинова // Економічний простір: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. - №108. -  С.236-245.
7. Хаджинова О.В. Теоретичні засади управління витратами в системі забезпечення якості продукції підприємства // Економіка і 
організація управління: Зб. наукових праць Донецького національного університету м. Вінниця. - 2017. - № 4(28). - с.56-64.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Хаджинова О.В. Управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мережі: концепція, 
методи та моделі: монографія. ДВНЗ «Приазовський державний технічний цніверситет». -  Маріуполь, 2015. -  218 с.

2. Khadzhynova O.V. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and meseconomic 
mesoeconomic / V.V. Gonchar, O.V Khadzhynova., Zaika Yu.A. // Peculiarities of the production programs planning of network enterprises. 
edited by J. Zukovvskis, K. Shaposhnykov.- Volume 3.- Kaunas, Ldhuania, 2016.- Р.327-340 (соИеСАе monograph).

3. Хаджинова О.В. Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах 
кризи / О.В Хаджинова, Гончар В. В., О.В. Калінін // Колективна монографія. За заг. Ред.. Т.Д.Косової. -  ЧОП Чернявський Д.О. м. 
Кривий Ріг, 2016. -  с.82-97. (Розділ: Фінансово-інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначенності)

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

Наукове керівництво Заікою Ю.А., яка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Диплом 
ДК № 043825 від 11.10.2017 р.



наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;

Робота у складі експертної комісії проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» в Карпатському інституті підприємництва Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (Наказ МОНУ №1332л від 10.06.2016 р.)

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;

Виконавець науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Управління розвитком 
промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.), «Національна модель 
неоіндустріального розвитку України» (номер держреєстрації 0114U001537, 2013-2016 рр.).
Виконавець науково-дослідних робот кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «ПДТУ» за темами «Підвищення ефективності 
фінансово-кредитного механізму в інноваційному розвитку України» (номер держреєстрації 0112U005790, 2013 р.),; «Фінансово- 
кредитне забезпечення стратегії інноваційного розвитку економіки України» (номер держреєстрації 0113U007319, 2014 р.), 
«Підвищення ефективності фінансового управління в умовах нестабільності розвитку національної економіки» (номер 
держреєстрації 0114U004904, 2015 р.); «Мережеві об’єднання як форма виробничо-господарської інтеграції підприємств» (номер 
держреєстрації 0115U004945, 2016 р.).
Заступник головного редактора Збірника наукових праць ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки.
Член редакційної колегії Збірника наукових праць Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 
Видавництво: Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ».

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів-



захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;

Декан Економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ»

11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Обчанської І.О. за темою «Підвищення ефективності управління 
підприємствами державного сектора економіки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління національним господарством. Захист 2011 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Плотнікова Є.В. «Формування інститутів державного впливу на 
інвестиційні процеси», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  
економіка та управління національним господарством. Захист 2011 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Попової Т.О. „Формування і реалізація антикризової програми 
машинобудівного підприємства”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.04- Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2013 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Дроботіної К.М. «Організація економічного управління 
інтегрованими промисловими підприємствами на основі бюджетування», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук. Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 
2014 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Чернишевої О.М. «Оцінка конкурентоспроможності продукції 
підприємств шинного виробництва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
-  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2016 р.



12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Хаджинова О. В. Гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх 
форм навчання / уклад.: О. В. Хаджинова, Л. Ш. Маматова. -  Маріуполь: ПДТУ, 2014. -  52 с. -  Режим 
доступу: httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/2581
2. Хаджинова О. В. Гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Гроші та 
кредит» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 
6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання / уклад.: О.В. Хаджинова, Л.Ш. Маматова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  51 с. -  
Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/2576
3. Хаджинова О. В. Управління фінансовою санацією підприємств [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійного 
вивчення курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх 
форм навчання / уклад. О. В. Хаджинова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  28 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/7267
4. Финансьі, деньги и кредит Електронньїй ресурс] : курс лекций по дисциплине «Финансьі, деньги и кредит» для студентов 
направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. Е. В. Хаджинова. -  Мариуполь : ПГТУ, 2017. -  289 с. 
-  Режим доступа: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11385
5. Хаджинова О. В. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки до практичних занять для студентів 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» для всіх форм навчання / уклад. О. В. Хаджинова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  68 с. -  
Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9818
6. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та 
кредит» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / уклад. О. В. Хаджинова. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  49 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12568
7. Финансьі, деньги и кредит Електронний ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Финансьі, деньги и кредит» для студентов 
специальности 073 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. Е. В. Хаджинова. -  Мариуполь: ПГТУ, 2018. -  298 с. -  Режим 
доступа: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14248
8. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси, 
гроші та кредит» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання / уклад. О. В. 
Хаджинова. -  Маріуполь: ПДТУ, 2018. -  49 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14282
9. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та 
кредит» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня для всіх форм навчання / уклад. О. В. 
Хаджинова. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської



студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-



18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 8
Гончар Вікторія Василівна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Gonchar V. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / B. Dmytryshyn, 
R. Zhovnovach, O. Levchenko, Y.Malakhovskyi, V. Gonchar // Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 
10.21511/ppm. 16(2).2018.32 / Scopus
2 . Gonchar V.V. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. 
Gonchar, O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 
421-431 / IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science;
3. Гончар В. В. Диверсифікація підприємства як напрямок стратегічного розвитку / В. В. Гончар, М. М. Мальцев // Збірник 
«Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, 2018. -  Вип. 35. -  С. 176-181 /  Index Copernicus;
4. Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в межах реалізації стратегічних змін на промислових 
підприємствах / В.В. Гончар // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: 
региональньш аспект: Сборник научних трудов. -  Донецк: ДонНУ, 2014. -  Т.2. - C.77 -  83 /  Index Copernicus;
5. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства / В.В. Гончар // 
Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: збнаукпр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2015. -  Вип. 30. -  С.333-341 /Index Copernicus
6. Gonchar V. Marketing aspects of steady growth business strategy / V. Gonchar, О. Kalinin // Економічний вісник Донбасу : 
Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135 / РИНЦ, GoogleScholar
7. Гончар В.В. Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства / В.В. Гончар, М.М. Мальцев // 
Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: збнаукпр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,
2016. -  Вип. 32. -  С. 4-11 /Index Copernicus
8. Gonchar V. Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise’s sustainable development /  V. V. 
Gonchar, M. V. Uzun // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». -  Маріуполь, 2016. -  Вип. 31. -  С. 
272-279. /Index Copernicus;
9. Гончар В.В. Мониторинг развития украинского ринка туристических услуг для молодежи. /В .В .Гончар, О.К.Любчук., 
А.А.Пономаренко// Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. International Scientific Journal 
(Фундаментальние и прикладние исследования в практиках ведущих научних школ). Научний журнал. 2016. №1 (13) Гамильтон, 
Канада -  С. 130-139 / ERIH PLUS, Google Scholar;
10. Honchar V. Development of the assessment methods of the effectiveness of the innovative staff activity motivational mechanism / 
V. Honchar, M. Uzun // Baltic Journal of Economic Studies. -  United States: Scireps corporation, 2016. -  Vol. 2. -  No. 3. -  P. 48-53 / 
IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science;
11. Гончар В.В. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг / В.В. 
Гончар, О. О. Вакуленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  
Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  C. 24 - 30 /  Index Copernicus;
12. Гончар В.В. Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу / В.В. Гончар, О. І. Бібік // Теоретичні 
і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 
15. -  C. 117 - 122 /  Index Copernicus;



13. Гончар В.В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства / В.В. Гончар 
// Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. -  Вип. 33. -  С.101 - 108 / Index Copernicus

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Гончар В. В. Потенціал та внутрішні економічні резерви державних збиткових вугледобувних підприємств / В. В. Гончар // 
Економіка і управління: науковий журнал. - Київ , 2017. -Вип.4(76). -  С. 76-83.

2. Гончар В.В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку / Л. М. Філіпішина, В. В. 
Гончар // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно - 
економічний університет, 2017. -  № 11. -  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://w w w .econom y.nayka.com .ua/
3. Гончар В.В. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування промислових підприємств / В. 
В. Гончар, Л. М. Філіпішина // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
4. Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних 
досліджень / В.В. Гончар // Ефективна економіка: електр.наук. фах. видання. -  2014. - №1. -  [Електронний ресурс] . -  Режим 
доступу: http://w w w .econom y.nayka.com .ua/?op=1& z=2684
5. Гончар В. В. Комплексное исследование промьішленного рьшка при формировании маркетинговой стратегии / В. В. 
Гончар // Сборник докладов, т.1, Академично издателство «Ценов» гр.Свищов, 2015, с. 29-36
6. Гончар В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського 
машинобудування / В. В. Гончар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб. наук.праць, вип.2 
(12). Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2015 с.68-74
7. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетинговой стратегії розвитку підприємства / В.В. 
Гончар // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : Зб. наук. пр. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -Вип. 30. -  С. 333 - 341.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та 
використання: монографія / В.В. Гончар. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  280 с.

2. Gonchar V.V. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and 
meseconomic mesoeconomic / V.V. Gonchar, O.V Khadzhynova., Zaika Yu.A. // Peculiarities of the production programs planning of 
network enterprises. edited by J. Zukovvskis, K. Shaposhnykov.- Volume 3.- Kaunas, Ldhuania, 2016.- Р.327-340 (соПєС ^ є monograph).
3. Гончар В.В. Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах 
кризи / О.В Хаджинова, В. В. О.В. Калінін // Колективна монографія. За заг. Ред.. Т.Д.Косової. -  ЧОП Чернявський Д.О. м. 
Кривий Ріг, 2016. -  с.82-97. (Розділ: Фінансово-інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначенності)
4. Гончар В.В. Еколого-економічна складова стратегії сталого розвитку промислового підприємства / В.В. Гончар, Л. М. 
Філіпішина // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах Т.2/ Нац.металург.академія України; за заг. ред. 
Л.М.Савчук Л.М., Бандоріної . -  Дніпро: Пороги, 2017. С.96-112

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

Підготовлено 2 кандидати наук: Калінін О. В., захист диертації 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань 
промислових підприємств», ДК № 014123, 31 травня 2013 р.
Узун М. В., захист диертації 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності), тема дисертації: «Внутрішній мотиваційний механізм інноваційної діяльності персоналу морських портів»

5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684


6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;

робота у складі експертної комісії з акредитації спеціальності «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. Каразіна (2017 р.); 
голова експертної комісії з акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» Центральноукраїнського національного технічного 
університету (2018 р.)

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;

Науковий керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної 
реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 
0115U004924); «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної 
реєстрації 0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., 
номер державнї реєстрації 0117U007300).
Співвиконавець держбюджетних тем: “Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 
р. державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного 
розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782) 
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України 
(Вісник ПДТУ: Серія Економічні науки)

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;

керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Маркетинг» (ІІІ місце- 2015 р. студентка Дівак В., ІІІ місце- 2017 р. студентка Бібік О.);
керівництво дослідницької роботи III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 
академії наук (ІІ місце -  2014 р., Пономаренко А., учениця Маріупольського технічного ліцею)

10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника

з 2014 р. завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування;
2016/2017 н. р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);

12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;

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».
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Кіпи Д. В. за темою «Методичне забезпечення формування конкурентної 
стратегії машинобудівного підприємства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2015 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Жовновач Р. І. за темою « Удосконалення управління 
кокурентоспроможністю підприґємств сільськогосподарського машинобудування», представленої на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). Захист 2016 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Рашмана Б. Г. за темою «Формування комплексної організаційної та 
інформаційної моделі маркетингової агенції», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2017 р.
Виконання роботи офіційного опонента на дисертацію Ащеулової О. М. за темою «Формування внутрішніх економічних резервів 
вугледобувних підприємств», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
-  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2018 р.

13) наявність виданих навчально - 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною

1. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  53 с. -  Режим 
доступу: httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/14787
2. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» Маріуполь : 

ПДТУ, 2015. -  25 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/7300
3. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни



кількістю три найменування; «Маркетинг» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» очної форми 
навчання Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  73 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9582
4. Маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  27 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9547
5. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів 

економічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  53 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
6. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Стратегічне 

управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент транспорту та 
логістика» очної, заочної та інших форм навчання / уклад. В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  40 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341
7. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу «Стратегічне 

управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  22 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12890
8. Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Бренд-

менеджмент»для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання 
/ уклад.: В. В. Гончар, Н. О. Обухова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  19 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11325
9. Бренд менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни

«Бренд менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад.: В. В. Гончар, Н. О. Обухова. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2017. -  33 с. -  Режим доступу: http://uimn.pstu.edu/liandle/123456789/12880
10. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання / уклад. : В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12430
11. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів 

спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12429
12. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 

практики для студентів спеціальності 073 «Бізнес-адміністрування» для всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  30 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12428
13. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної 

практики для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  29 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12438
14. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 073 «Менеджмент» за освітньою 
програмою «Бізнес-адміністрування», 072 «Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, Т. В. 
Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  31 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9582
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9547
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12890
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11325
http://uimn.pstu.edu/liandle/123456789/12880
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12430
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12429
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12428
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12438
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045


15. Гончар В. В. Соціальна відповідальність [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність» 
для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / В .В. Гончар, Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  99 с. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11989/
16. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. В. В. Гончар. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2016. -  34 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9546
17. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів підготовки магістра спеціальностей 075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 
073 «Менеджмент” за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», 072 «Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» для всіх форм 
навчання / уклад.: В. В. Гончар, Т. В. Горохова -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  23 с.- Режим доступу: 
http://umm.p s tu.edu/h andle/123456789/11046 31/10/2016

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):
2015 р. -  Дівак В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади);
2016 р. -  Вакуленко О., (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади);
2017 р. - Вакуленко О., Мельничак Г. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу).
2018 р. - Бурак П. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі стратегічного управління).

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11989/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9546
http://umm.p


збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

1. Gonchar V. Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprises / V.
Gonchar, O. Kalinin // Сборник доклади МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЬВРЕМЕННИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА“ ЧЕТВЬРТА НАЦИОНАЛНА 
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСИАДА‘2017“ 7- 8 АПРИЛ 2017 Г., 2017, с. 570-576.
2. Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних маркетингових досліджень / В.В. Гончар // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  С. 29.
3. Гончар В.В. Організація маркетингу в підприємницькій мережі/ В.В.Гончар, О.В.Хаджинова// The development of 
international competitiveness: state, region, enterprise: міжнародна наукова конференція м. Лісабон,16 грудня 2016 р. -С. 60-64
4. Гончар В.В. Дослідження методів здійснення стратегічних змін на підприємствах / В.В.Гончар //Проблеми та перспективи 
розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» матеріали доповідей м.Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 59-61
5. Гончар В.В. Современньїе канальї маркетинговой коммуникации / В.В.Гончар, С. В.Бондаренко // Маркетинг майбутнього: 
виклики та реалії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий 
інститут менеджменту та підприємництва ДУТ . -  Київ: Державний університет телекомунікацій. 2017.- с. 187-188

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

Науковий керівник 2 аспірантів: Мальцев М. М. (аспірант очної форми навчання за спеціальністю 08.00.04 (2015 рік вступ до 
аспірантури); Якименко І. Ю. (аспірантка очної форми навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» (2017 рік вступ до 
аспірантури).

УСЬОГО 13
Шлапак Наталля Степанівна (керівник проектної групи)

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Shlapak N.S. Peculiarities of software products marketing [Електронний ресурс] / T. V. Serkutan, N. S. Shlapak, O. S. Serkutan // 
Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape 2014 5 30 / Scopus
2. Шлапак Н.С Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах / Н.С. Шлапак, 
Д.В.Солоха, Т.В. Серкутан, Т.В.Бєлякова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб наук.праць, 
вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2017. - С. 218-226 /  Index Copernicus;
3. Шлапак Н.С. Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах / Н.С. Шлапак, Т.Е. Кривич Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності, зб.наук.праць, вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 
Украина, 2017. - С. 268-273 /  Index Copernicus;

2) наявність не менше п’яти наукових

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape


публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Шлапак Н.С.Екологічний менеджмент. Підручник/ Н.С. Шлапак, В.С..Волошин В.С., Т.В. Серкутан. - Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016.-205 с. (гриф МОН України протокол №16 від 30.06 2016).

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), 
«Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 
0116U008747); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер 
державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу

-



Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;

1997 -  2014 р. завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДВНЗ «ПДТУ».-

11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Господарське законодавство [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 
«Господарське законодавство» для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг», 
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» заочної та прискореної форми навчання / уклад. Н. С. Шлапак. -  Маріуполь 
: ПДТУ, 2016. -  12 с. -  Режим доступу:http://umm.pstu.edu/handle/123456789/Ш228
2. Маркетинг промьішленньїх предприятий Електронний ресурс] : конспект лекций по курсу «Маркетинг промьшленньїх 
предприятий» для студентов направлення подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной и заочной форм обучения / сост. Н. С. 
Шлапак. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  89 с. -  Режим доступа: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/10230

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/%d0%a8228


3. Маркетинг промьішленньїх предприятий ^лектронньш ресурс] : методические указания по вьіполнению практических 
занятий по дисциплине «Маркетинг промьішленньїх предприятий» для студентов направления подготовки 6.030507 «Маркетинг» 
дневной и заочной форм обучения / сост. Н. С. Шлапак. -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  86 с. -  Режим доступа: 
httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/10229
4. Маркетинг промислового підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної 
форми навчання / уклад.: Н. С. Шлапак. О. В. Швецов. -  Маріуполь : ПГТУ, 2015. -  26 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/10231
5. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів з курсу 
«Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Н. С. Шлапак, 
Т. В.Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  15 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14786
6. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу 
«Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / уклад.: Н. С. 
Шлапак, Т. В. Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  20 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14789
7. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій з курсу «Маркетингові дослідження» для 
студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / укл. Н. С. Шлапак. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2018. -  72 с. -  Режим доступу: httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/14834
8. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» 
підготовки бакалавра напряму 075 «Маркетинг» / розроб. Н. С. Шлапак, Т. В. Серкутан. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  14 с. -  
Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12649
9. Менеджмент Рлектронньїй ресурс] : методические указания по вьіполнению практических работ по курсу «Менеджмент» 
для студентов направления подготовки 6.03050701 «Маркетинг» дневной и заочной форм обучения / Н. С. Шлапак. -  Мариуполь : 
ПГТУ, 2017. -  21 с. -  Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12664

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):
2017 р. - Мельничак Г. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (,на рівні бакалавр).

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12664


організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Шлапак Н.С. Дослідження особливостей маркетингових цілей туристичних організацій. / Н.С. Шлапак // ІІ міжнародна 
науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації». Видавництво Київського 
національного університету культури і мистецтв, м. Київ.- С.65-66

2. Шлапак Н.С. Соціальна відповідальність і економічні показники діяльності організації. / Н.С. Шлапак // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та 
правові аспекти». Видавництво Київського національного університету культури і мистецтв, Ч. ІІ, м. Київ, 2015.- С. 328-330

3. Шлапак Н.С. Особливості застосування комплексу маркетингу у промисловому середовищі./ Н.С.Шлапак,Т.В. Серкутан // 
Сборник «Университетская наука-2015» Т.3, С.31-33

4. Шлапак Н.С. Маркетинговий підхід до поведінки споживачів програмних продуктів / Н.С.Шлапак, А.С. Серкутан // Сборник 
«Университетская наука-2015» Т.3, С.33-35

5. Шлапак Н.С. Деякі аспекти розвитку екологічного менеджменту./ Н.С.Шлапак, В.С.Волошин // Международная научно- 
практическая конференция «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations», 
Словения. Kosice, Slovak Republic. International scientific and practical conference. 13-16 September, 2015 . - сборник докладов. - Р. 
147-148

6. Шлапак Н.С. Концепція екологічного менеджменту/ Н.С.Шлапак// Університетська наука -  2016, ГВУЗ «ПГТУ» г. Мариуполь, 
2016, С.59-63-

7. Шлапак Н.С. Проблеми організації екологічного маркетингу в сучасних умовах / Н.С.Шлапак // Университетская наука-2018 : в 
3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  Т. 3. -  С. 83
86

8. Шлапак Н.С. Реалізація принципів екологічного менеджменту: практичний аспект/ Н.С.Шлапак//ІІ Міжнародна науково-



практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі (Кошице, 
21-23 лютого 2017 року).», 2017, Кошице. - С. 125-129

9. Шлапак Н.С. Екомаркетинг в системі екологічного менеджменту/Н.С.Шлапак//У Всеукраїнська наукова конференція молодих 
учених та студентів (9 листопада 2017), 2017, Київ.-С.9

10. Шлапак Н.С. Проблеми реалізації екологічного маркетингу в Україні//Шлапак Н.С., Серкутан Т.В./Міжнародна наукова 
Інтернет-конференція «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» 28-29 червня 2018 року)/ 
Київ-Баку, 2018,-С.24-28.

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

За останні п’ять років здійснено керівництво 2 аспірантами: Пишнограєва Н. А (2011-2014 рр.), Губицька І. І (2011-2014 рр.); 
Договір «Про науково-методичне та творче співробітництво між Інститутом модернізації змісту освіти МОН та ДВНЗ «ПДТУ» 
№1/16 від 18.11.2015р.

УСЬОГО 8
Калінін Олександр Володимирович (член проектної групи)

і 2
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Калинин А.В ./Influence of CSR strategies on business management// . Камьішникова Е.В., Калинин A3.SGEM International 
multidisciplinary scientific conferences on social scieneces and arts 3rd International multidisciplinary scientific conference on social 
sciences and arts 2016, Economics and tourism, volume 5, 24 -  30 August, 2016, Albena Bulgaria.- С. 345-352 /Web of Scincer
2. Kalinin O. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, У. 
Gonchar, O. Kalinin // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 
421-431 / IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science
3. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : 
Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. — С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
4. Калинин А.В. Исследование транснационализации ^кономической деятельности как фактора конкурентоспособности в 
условиях глобализации / А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: International jubilee scientific -  
practical conference, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 -  25 April 2015. -  Collection of Scientific Works -  
Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. -  P. 96 -  103.
5. Калінін О.В. Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України / О.В. Калінін // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. 
-С. 54 -  58.( Index Copernicus )

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українських 
підприємств / О.В. Калінін // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: 
региональньїй аспект: сб. науч. тр. -  Донецк: ДонНУ, 2014.- Т.2- С. 135 -  139.
2. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. 
Калінін// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»,- 2014. -  Вип. 28. -  С. 227 -
3. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 1. -  С.



297 -  304.
4. Калінін О.В. Інвесторо -  орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку. / О.В. Калінін // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 34. -  2017. -  С. 156 -  163 (Index Copernicus)
5. Калінін О.В. Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого 
економічного розвитку / Філіпішина Л.М. Калінін О.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 
Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 278 / Index Copernicus

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1) Калінін О.В. Фінансово -  інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначеності / О.В. Хаджинова, В.В. Гончар, О.В.Калінін 
// Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи : колективна 
монографія / За заг. ред. Т.Д.Косової. -  Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. -  С. 82 -  97
2) Калінін О.В. Інформаційно-комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія / О. В. Калінін, М. М. Мальцев // 
Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. 
Савчук, Л. М. Бандоріної . -  Дніпро: Пороги, 2017. -С. 394-416.

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального

Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); 
«Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування



виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), «Формування організаційно- 
економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); “Моделювання 
економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116 U008360); 
“Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, 
підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес- 
адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти -



авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Калінін О. В. Маркетинговий менеджмент [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» 
для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  115 с. -  Режим 
доступу: httD://umm.DStu.edu/handle/123456789/14168

2. Калінін О. В. Операційний менеджмент у бізнесі [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Операційний 
менеджмент у бізнесі» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2018. -  94 с. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1478Юпераційний менеджмент у бізнесі [Електронний 
ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Операційний менеджмент у бізнесі» для студентів 
спеціальностей 073 «Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг» денної, заочної та прискореної форми навчання / уклад. О. В. 
Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  30 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/11329

3. Калінін О. В. Основи маркетингу [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів 
спеціальності 275 «Транспортні технології» / О. В. Калінін, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  97 с. -  Режим доступу: 
http ://umm.ostu.edu/handle/123456789/14794

4. Калінін О. В. Рекламний менеджмент [Електроний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент» для 
студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  115 с. -  Режим 
доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14785

5. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 
073 «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / уклад. : В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  
Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12430

6. Магістерська робота [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 
075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  39 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12429

7. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «та 
075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : Маркетинговий менеджмент» для студентів напряму 
підготовки 073 «Бізнес - адміністрування ПДТУ, 2017. -  25 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13925

8. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Маркетинговий 
менеджмент» для студентів напряму підготовки 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес-адміністрування» денної, заочної та 
прискореної форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  32 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12864

9. Операційний менеджмент у бізнесі [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Операційний 
менеджмент у бізнесі» для студентів спеціальностей 073 «Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг» денної, заочної та 
прискореної форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  45 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11330

10. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни 
«Основи маркетингу» для студентів напрямів підготовки 275 «Транспортні технології» денної, заочної та прискореної форми 
навчання / уклад.: О. В. Калінін, Ю. А. Заіка. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  65 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14166

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1478%d0%ae%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9


11 Основи маркетингу [Електронний ресурс] методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни Основи маркетингу для 
студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. 
Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  27 с. -  Режим доступу: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/12039

12. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної практики 
для студентів спеціальності 073 «Бізнес-адміністрування» для всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  30 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12428

13. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації та проведення переддипломної практики 
для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 
2017. -  29 с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/12438

14. Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до провед виконання практичних занять з курсу «Ризмк- 
менеджменту» для студентів напряму підготовки 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес-адміністрування» денної, заочної та 
прискореної форми навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  38 с. -  Режим доступу: 
httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/11315

15. Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Ризик-менеджмент» для 
студентів спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» денної, заочної та прискореної форм 
навчання / уклад. О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  27 с. -  Режим доступу: httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/9334

16. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу «Стратегічне 
управління» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. -  22 с. -  Режим доступу: httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/12890

17. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Стратегічне управління» 
для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент «Бізнес-адміністрування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 075 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент транспорту та логістика» денної, заочної та інших 
форм навчання / уклад. В. В. Гончар, О. В. Калінін. -  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  40 с. -  Режим доступу: 
httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/11341

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт):

2018 р. -  Сафонова К. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу (на рівні бакалавр).



призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових підприємств / О. В. Калінін // Университетская 
наука -  2014: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственнмй технический университет, г. Мариуполь, 20 -  
21 мая 2014 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2014. -  Т. IV. -  С. 7.
2. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственнмй технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 37.
3. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. Конф., Приазовский государственнмй технический университет, г. 
Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 81 -  82.
4. Калінін О.В. Сучасні теорії управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах ризику та 
конкурентної боротьби// О.В.Калінін, Ю.А.Заіка // The development of international competitiveness: state, region, enterprise: 
міжнародна наукова конференція м. Лісабон, 16 грудня 2016 р. -  С. 167-169
5. Калінін, О. В. Аналіз факторів сталого розвитку сучасного бізнесу / О. В. Калінін // Университетская наука-2016 : в 4 т. : 
тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. -  Мариуполь, 2016. -  Т. 3. -  С. 66-68.
6. Калінін О.В. Вплив маркетингу територій на особливості інвестування вінфраструктурні проекти / О.В. Калінін //Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 
2017 р., м.Маріуполь: [матеріали доповідей] / редкол.: О.В. Хаджинова [та ін.]. -  Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -



С. 20 -  22
7. Калінін О.В. Вплив критеріїв оцінки ефективності маркетингу на інвестиційну привабливість підприємства / О.В. Калінін 
//Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 28 листопада 2017 року. -  Львів: Львівський інститут МАУП, 2017. -  С. 330 -  334
8. Калінін, О. В. Реклама як чинник конкурентоспроможності підприємства / О. В. Калінін // Университетская наука - 2017 : в 
3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". -  Мариуполь, 2017. -  Т. 3. -  С. 45-46.
9. Калінін О.В. Проблеми формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі / І. І. Міськевич, О. В. Калінін 
// Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України 
: Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. / ДВНЗ «ПДТУ». -  Маріуполь, 2018. -  С. 208-211.
10. Калінін, О. В. Особливості операційного менеджменту в маркетинговій діяльності / О. В. Калінін // Университетская 
наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  
Т. 3. -  С. 87-88.

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

Обрано членом- кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент», ( №399 від 12травня 2017 
р., м.Київ)

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 8
Боднарук Оксана Вікторівна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Боднарук О.В. Умови формування національної та регіональної інноваційних систем / О.В. Боднарук// Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип 1, Т. 1. -  C. 
175- 178. /  Index Copernicus.
2. Боднарук О.В. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності України/ О.В. Боднарук, С.Б Геоня // Прометей: 
регіональний збірник наукових праць з економіки.- Донецьк: Юго-Восток, 2013. - Вип. 3 (42).- С.166-170. /  Index Copernicus, РІНЦ.
3. Боднарук О.В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання /О.В. 
Боднарук // Вісник ДонДУУ: Науковий журнал Менеджер.- Маріуполь: ДонДУУ, 2015.-Випуск 1 (69), С.72-77. /  Index Copernicus. 
4..Боднарук О.В. Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності/О.В. Боднарук // 
Вісник ДонДУУ: Науковий журнал Менеджер.- Маріуполь: ДонДУУ, 2016.-Випуск 2 (71), С.41-48. /  Index Copernicus.

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Боднарук О.В. Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації / О.В. Боднарук// Проблеми соціально- 
економічного розвитку регіонів, інфраструктура забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях: 
Зб. наук. праць. -  Донецьк: ДонДУУ, 2013.- Вип.263, т.ХГУ, серія «Економіка». - С.40-46.
2. Боднарук О.В. Роль глобальної логістики в підвищенні конкурентоспроможності України в умовах членства СОТ/ О.В. 
Боднарук, М.І. Разорьонова // Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти: 
Зб. наук. праць. -  Донецьк: ДонДУУ, 2013.- Вип.265, т. XIV, серія «Економіка», С.144-149
3. Боднарук О.В. Оптимізація транспортної інфраструктури та транзитних можливостей України для підвищення 
конкурентоспроможності держави/ О.В. Боднарук, А.О. Самофалова //Актуальні проблеми економічного розвитку: 
зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти: Зб. наук. праць. -  Донецьк: ДонДУУ, 2013.- Вип.277, т. XIV, серія 
«Економіка», С. 145-151



4. Боднарук О.В. Соціальне інвестування як основний інструмент соціальної відповідальності підприємств/ О.В. Боднарук // 
Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДонДУУ, 
2016.- Вип.299, т. XVII, серія «Економіка», С. 125-135.
5. Боднарук О.В. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як провідний чинник зростання економіки / О.В. Боднарук 

// Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДонДУУ, 2017.- Вип.300, т. 
XVIII, серія «Державне управління», С. 125-135.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Боднарук О.В Підвищення рівня життя та подолання бідності як базова економічна умова людського розвитку / О.В. Боднарук // 
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія -  Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2013. -  
С. 370-396.
2. Боднарук О.В. / Соціальна відповідальність як результат соціальної взаємодії сучасного суспільства / О.В. Боднарук // Соціальна 
взаємодія в управлінні: філософські, психологічні, соціологічні аспекти: монографія -Маріуполь: ДонДУУ, 2018.- С.250-276
3. Боднарук О.В. Соціальна відповідальність: навч.посіб. / О.В. Боднарук, О.В.Балуєва.- Маріуполь: ДонДУУ, 2017. - 284 с.

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";
6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового Співвиконавець держбюджетних тем: «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб



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;

в контексті соціально-економічного розвитку територій» (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U000745), «Регулювання 
міграційних процесів в умовах соціально-економічних перетворень»(2017 р. державний реєстраційний номер (2017 р. державний 
реєстраційний номер 0116U004970).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти -



авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Теорія логістичної інтеграції: конспект лекцій з дисципліни «Теорія логістичної інтеграції» для студентів магістрів галузі знань 
0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060107 «Логістика» / уклад. О.В. Боднарук -  Донецьк: ДонДУУ, 2013. - 
158 с.
2. Управління комерційною діяльністю: конспект лекцій з дисципліни «Управління комерційною діяльністю» для студентів 
бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика» / уклад. О.В. Боднарук -  Донецьк: 
ДонДУУ, 2014. -  135с.
3. Управління трудовими ресурсами: конспект лекцій з дисципліни «Управління трудовими ресурсами» для студентів бакалаврів 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» для 
всіх форм навчання / уклад. О.В. Боднарук -  Маріуполь: ДонДУУ, 2016. -  181с.
4. Боднарук О.В. Соціальна відповідальність: навч.посіб. / О.В. Боднарук, О.В.Балуєва.- Маріуполь: ДонДУУ, 2017. - 284 с.
5. Соціальна відповідальність : методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна 
відповідальність» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 072 «Фінанси і кредит», 075 «Маркетинг» 
освітнього ступеню магістр для всіх форм навчання. / уклад. О.В. Боднарук -  Маріуполь: ДонДУУ, 2018. -  49с.

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи,



Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Боднарук О.В. Роль кадрової логістики у формуванні кластерних структур регіону/ О.В. Боднарук // Регіональний розвиток - 
основа розбудови української держави: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 9-10 квітня 2013 
р.). -Донецьк: ДонДУУ; Юго-Восток, 2013.- С.26-28.
2. Боднарук О.В. Роль логістичного аутсорсингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств України/ О.В. Боднарук, А.С. 
Федішина // Менеджмент і логістика -  перспективні напрямки розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 20-21 вересня 2013 р.). -К.:ГО « Київський економічний науковий центр», 2013.- С.127-129.
3. Боднарук О.В. Проблеми та особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності українських підприємств/ О.В. 
Боднарук // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.). -Донецьк: ДонДУУ, 2013.- С.35-37.
4. Боднарук О.В. Инновации в логистике как необходимое условие развития предприятия / О.В. Боднарук, Ю.В.Шаповал// 
Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 1-2 листопада 2013 р.). -  Одеса:ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013.- С.62-65.
5. Боднарук О.В. Внедрение инновационньїх процессов как ключевой фактор развития информационньїх логистических систем в 
Украине / О.В. Боднарук, Н.И. Мельникова// Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів: 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 1-2 листопада 2013 р.). -  Одеса:ГО «Центр економічних 
досліджень та розвитку», 2013.- С.99-101.
6. Боднарук О.В. Роль логистического подхода в повьішении конкурентоспособности предприятия / О.В. Боднарук, В З . Панова// 
Механізм регулювання міжнародних економічних відносин: Матеріали ХХУШ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Київ, 13-14 грудня 2013 р.). -  К:Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013.ч.1.- С.82 -85.
7. Боднарук О.В. Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства/ О.В. Боднарук // Соціально-економічні 
проблеми сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.).
8. Боднарук О.В. Проблеми відтворення людського капіталу в Україні та шляхи їх вирішення/ О.В. Боднарук // Стратегічний 
потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 3-4 
жовтня 2017.) -Маріуполь; Кривий ріг: Вид.Р.А.Козлов, 2017.- С.218-220.
9. Боднарук О.В. Особливості мотивації персоналу банківської установи/ О.В. Боднарук // Соціально-економічні проблеми 
сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.).

16) участь у професійних об’єднаннях -



за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.

УСЬОГО 6
Заіка Юлія Андріївна

1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Заіка Ю.А. Фактори впливу на економічну поведінку промислового підприємства / Ю.А. Заіка // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  Вип. 31. -  Т.2. -  
С.112-117 / Index Copernicus.

2. Заіка Ю.А. Концептуальна модель управління економічною поведінкою промислового підприємства / Ю.А. Заіка // 
Економічний простір: Зб. наук. пр. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. -  № 113. -  С. 136-146 / Index Copernicus, Google Scholar, 
РІНЦ, Advanced Science Index.

3. Заіка Ю.А. Науково -  методичні основи моделювання поведінки підприємства / Ю.А. Заіка // Причорноморські економічні 
студії: Наук.журнал. -  Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. -  № 13. -Ч.2. -  С.85- 
88. / Index Copernicus.

4. Заіка Ю.А. Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості // Теоретичні 
і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ПДТУ, 2017. - № 2. -  С. 214-220 
/ IndexCopernicus

5. Заіка Ю.А. Basis of development of enterprise development strategy. Ю.А. Заіка, С.А. Кунц // Економіка і суспільство: 
Електронний науково-практичний журнал. - Мукачиве: «Мукачивський національний університет», 2018. -  Вип. 15. - С. 946-950 / 
Index Copernicus

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Заіка Ю.А. Теорії управління економічною поведінкою підприємств / Ю.А. Заіка, О.В. Хаджинова // Вісник Донбаської 
державної машинобудівельної академії : Зб. наук. пр. -  Краматорськ: ДДМА, 2016. -  Вип. 3 (39). -  С. 188-191.

2. Заіка Ю.А. Концептуальна модель управління економічною поведінкою промислового підприємства Економічний простір: 
Зб. наук. пр. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. -  № 113. -  С. 136-146.

3. Заіка Ю.А. Інформаційне забезпечення системи управління економічною поведінкою промислового підприємства / Ю.А. 
Заіка // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2017. -  Вип.1 (06). -  С. 41-46. -  [Електронний ресурс] . -  Режим 
доступу: http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/09.pdf

4. Заіка Ю.А. SMM как инновационньїй инструмент продвижения услуги в интернете / Заіка Ю.А., К.В. Жданова // Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури», 2017. -  Вип.6 (11). -  С. 97-101 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/iournal/11 2017/21 .pdf

5. Заіка Ю.А. Startup management according to the stage of its lifecycle / Ю.А. Заіка, Т.С. Піскун // Г лобальньїе и национальньїе 
проблеми ^кономики: Електронне наукове фахове видання. -  Миколаїв: «Миколаївський національний університет імені В.О. 
Сухомлинського», 2017. -  Вип. 20. - С.330-333 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: www.global-national.in.ua.

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Заика Ю.А. Современние императиви ^кономического управлення предприятиями на потребительском ринке: Украина, 
Россия, Беларусь: монография / Ю.А. Заика. -Донецк: ДонНУ^Т, 2013. -  С. 267-274 (коллективная монография)

http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/09.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/iournal/11
http://www.global-national.in.ua


2. Zaika Yu.A Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and meseconomic 
mesoeconomic / V.V. Gonchar, O.V Khadzhynova., Zaika Yu.A. // Peculiarities of the production programs planning of network enterprises 
edited by J. Zukovvskis, K. Shaposhnykov.- Volume 3.- Kaunas, Lhhuania, 2016.- Р.327-340 (сollective monograph).

3. Zaika Y. Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and Prospects / Zaika Y., Piskun T. // E-COMMERCE AS AN 
EFFECTIVE USE OF NEW TECHNOLOGIES FOR SUCCESSFUL BUSINES.- United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018. -  Р. 
174-182 (соПєсіїує monograph).

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";

1. Сертифікат про участь у міжнародній конференції м. Лісабон (Португалія) та надруковані тези у збірнику наукових праць за 
результатами даної конференції.

За іка  Ю .А . С учасні т ео р ії уп р а вл ін н я  економ ічною  повед інкою  пр о м и сло ви х  п ідприєм ст в в у м о в а х  р и зи к у  і к онк урен т но ї борот ьби  
/ Ю .А . Заіка, О.В. К алін ін  / / Р азвит ие  м еж д ународн ой  конкурент оспособност и: государст во, регион , предприят ие: М еж д. наук. -  
практ . конф ., N ova  schoo l o f  business  a n d  econom ics, L isbon, 16  D ecem ber, 2016. -  L isbon: N ova  schoo l o f  business a n d  econom ics, 
2016. -  Р .1. -  Р. 167-169.
2.Сертифікат про участь у колективній монографії країні ЄС
Zaika Y. Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and Prospects / Zaika Y., Piskun T. // E-COMMERCE AS AN 
EFFECTIVE USE OF NEW TECHNOLOGIES FOR SUCCESSFUL BUSINES.- United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018. -  Р. 
174-182 (соПєсіїує monograph).

6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри економіки підприємства «Розвиток промислових 
підприємств в умовах конкурентного середовища», № 010915U004943, термін виконання 22.10.15-14.07.16 рр., м. Маріуполь.



виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

Виконання функцій відповідального виконавця наукових тем кафедри маркетингу та бізнес -  адміністрування ДВНЗ «ПДТУ» 
«Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 
0116U008747). ); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер 
державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів

-



загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

I. Заіка Ю.А. Товарна інноваційна політика: робоча програма навчальної дисципліни «Товарна інноваційна політика» для студентів 
спеціальностей 073 «Менеджмент. Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг». - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  22 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13128 Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  22 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13128
2. Заіка Ю.А. Реклама та стимулювання збуту: програма навчальної дисципліни «Реклама та стимулювання збуту» для студентів за 
напрямом підготовки 075 «Маркетинг». -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  9 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14800
3. Заіка Ю.А. Основи наукових досліджень: робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 
спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», «Маркетинг». - Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  16 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: Режим доступу: http://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14401
4. Заіка Ю.А. Реклама та стимулювання збуту: робоча програма навчальної дисципліни «Реклама та стимулювання збуту» для 
студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг». - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  16 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14398
5. Заіка Ю.А. Науково-дослідна робота студента : робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студента» 
для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Бізнес-адміністрування». - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  19 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13123
6. Заіка Ю.А. Реклама та стимулювання збуту : методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Реклама та 
стимулювання збуту» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання. - Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. -  17 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12052
7. Заіка Ю.А. Стратегічне управління: конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів економічних 
спеціальностей всіх форм навчання / Ю.А. Заіка, Гончар В.В. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  53 с. [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
8. Заіка Ю.А. Основи маркетингу: методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи 
маркетингу» для студентів напрямів підготовки 275 «Транспортні технології» денної, заочної та прискореної форми навчання / 
Калінін О.В. // Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  65 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14166
9. Заіка Ю.А.Основи маркетингу: конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» // Калінін О.В. для студентів спеціальності 
275 «Транспортні технології». - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 201. -  97 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14794
10. Заіка Ю.А. Реклама та стимулювання збуту: методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Реклама та стимулювання 
збуту» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  20 
с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12053
I I . Заіка Ю.А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання / Ю.А. Заіка. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. -  63 с. [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу

Керівництво студенткою 5 курсу групи БА-17-м Ждановою К.В., яка зайняла призове ІІІ місце на I етапі конкурсу студентських 
наукових робіт м. Харків (квітень 2017) та м. Тернопіль (квітень 2017)

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13128
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13128
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14800
http://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14401
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14398
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13123
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12052
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14787
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14166
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14794
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12053
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1


студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

Заіка Ю.А. SMM как инновационньїй инструмент продвижения услуги в интернете / Заіка Ю.А., К.В. Жданова // Маркетинг 
майбутнього: виклики та реалії: 1 Міжн. наук. -практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. 
Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. -  С. 194-195
Заіка Ю.А. Маркетингова інноваційна поведінка підприємства / Заіка Ю.А. // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: 1 Міжн. 
наук. -практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 2017. -  С. 81-82
Заіка Ю.А. «Startup» і малий бізнес: схожість та відмінність / Заіка Ю.А., Піскун Т.С. // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії:



1 Міжн. наук. -практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 2017. -  С. 132-134
Заика Ю.А. Контент-маркетинг как способ продвижения бизнеса / Заика Ю.А., Кунц С.А. // Маркетинг майбутнього: виклики та 
реалії: 1 Міжн. наук. -практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 2017. -  С. 197-198
Заика Ю.А. Интернет-банкинг как инновационньїй финансовьій инструмент современной банковской системи / Заика Ю.А., К.В. 
Жданова // Фінанси: теорія і практика: Міжн. наук. -практ. конф., Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту 
НАУ, м. Київ, 16 листопада. - м. Київ: Державний авіаційний університет, 2017. -  С.84-86
Заіка Ю.А. STARTUP MANAGEMENT / Заіка Ю.А., Пискун Т.С. // Актуальні проблеми та управління в умовах системної кризи: 
Міжн. наук. -практ. конф., ПраТ «МАУП», Львівский інстит, ГО «Академічний простір», м. Львів, 28 листопада. -  2017. -  С. 307
309
Заика Ю.А. БРЕНД -  МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЬІНКЕ / Заика Ю.А. // 
Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України: 
Всеук наук.-практ конф., ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, 12 січня 2018. -  С.32-35
Заіка Ю.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ / 
Заіка Ю.А., Пискун Т.С. // Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного 
розвитку підприємств України: Всеук наук.-практ.конф., ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, 12 січня 2018. -  С. 309-312 
Заика Ю.А. CRM-системи ДЛЯ повишения повторних продаж и лояльности клиентов / Заика Ю.А., К.В. Жданова // Соціально - 
економічні та правові аспекти трансформації суспільства: ХХІ Всеук наук.-практ конф. «ДУЕП», «ДНАБА», «ЛНУ», м. Бахмут, 
17.05 2018. -  С. 152-153

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

-

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.
УСЬОГО 8

Горохова Тетяна Вадимівна
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;

1. Горохова Т.В. Використання теорії нечіткої логіки при формуванні і оцінці структури соціально-відповідальних вкладень 
промислових підприємств / Т. В. Горохова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник 
наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип. 3, Т. 1. -  С. 193-198. (Indexed  in  In d ex  C opern icus)
2. Горохова Т.В. Управління процесом взаємодії зі стейкхолдерами через призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) / 
Т. В. Горохова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип. 1, Т. 1. -  С. 353-357. (Indexed  in In d ex  C opern icus)
3. Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних 
процесів / Т. В. Горохова, М. І. Лукаш // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний 
центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. -  Том. 18. - №. 2. -  С. 127-134.
(Indexed  in In d ex  C opernicus, W orldC at, G oogle Scholar, W indow s L ive  A cadem ic , R esearchB ib le , O pen A ca d em ic  Jo u rn a ls  Index, 
C iteF actor)



4. Gorokhova T. Interrelation between financial results and socially responsible investments of a company /T. Gorokhova // The advanced 
science journal. -  United States: Scireps corporation, 2014. Issue 1. -  P. 31-34. (Indexed  in In d ex  C opern icus)
5. Gorokhova T. Corporate social responsibility: the key issues of implementation in Ukraine / T. Gorokhova // Conference proceedings of 
International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars EDAMBA 2015 "The Era of Science Diplomacy: 
Implementations for Economics, Business, Management and Related Disciplines" (Bratislava, 21-23 October 2015). -  Bratislava: University 
of Economics in Bratislava: ECONOM, 2015. -  P.212-218. (Indexed  in W eb o f  Sc ience)
6. Gorokhova T. The particularities of development of socially responsible investing in European countries and Ukraine, in view of its 
integration into the EU / T. Gorokhova // Economic Review, 2016. - № 3. -  Р.382-397. Erih Plus; Index Copernicus; EBSCO Host
7. Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption 
dynamics / T. Gorokhova, M. Lukash // Economic Review, 2016. - № 45. -  Р. 112-122. (Indexed  in In d ex  C opernicus, E rish  P lus, E B SC O  
H ost)
8. Горохова Т.В. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування/ Т.В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», 2017. - Вип. 34. -  С. 110-117 (Indexed  in In d ex  C opern icus, Sc ien tific  Indexing  Services, C osm os  
F oundation , Sc ien tific  & Sco la rly  Jo u rn a ls  iiiF actor, W orld  Cat

9. Горохова Т.В. Соціально-економічний та психологічний вплив реклами на свідомість споживачів / Т.В. 
Горохова, О.Р. Дуднікова // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. -  Миколаїв: 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. - №20. -  С. 287-291. (Indexed  in  In d ex  C opern icus)

10. Горохова Т.В. Соціальна відповідальність рекламної діяльності компаній як засіб оптимізації функціонування 
соціуму. / Т.В. Горохова, В.С. Цибуліна // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. -  Миколаїв: 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2018. - №23. С. 180-183 (Indexed  in In d ex  C opern icus)

11. Горохова Т.В. Особливості управління логістичними процесами на авіатранспорті: основні інструменти і 
сучасні тенденції розвитку маркетингу галузі. / Т.В. Горохова, Ю. Фоменко // Економіка та суспільство: Електронне наукове 
фахове видання. -  Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. - №15. С. 266-271 (Indexed  in  In d ex  C opern icus)

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України;

1. Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних 
процесів / Т. В. Горохова, М. І. Лукаш // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний 
центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. -  Том. 18. - №. 2. -  С. 127-134.
2. Горохова Т.В. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування/ Т.В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», 2017. - Вип. 34. -  С. 110-117
3. Горохова Т.В. Соціально-економічний та психологічний вплив реклами на свідомість споживачів / Т.В. Горохова, О.Р. Дуднікова 
// Глобальні та національні проблеми економіки. -  2017. - №20. -  С. 287-291.
4. Горохова Т.В. Особливості управління логістичними процесами на авіатранспорті: основні інструменти і сучасні тенденції 
розвитку маркетингу галузі. / Т.В. Горохова, Ю. Фоменко // Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. -  
Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. - №15. С. 266-271

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії;

1. Черната Т.Н., Горохова Т.В. Система стратегического управлення промьішленньїм предприятием // Издатель -  LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2013. -  153 с.
2. Gorokhova T. Assessment of the industrial enterprises stability according to the interests of stakeholders based on fuzzy logic methods / 
T.Gorokhova // Problems of social and economic development of bisiness: Collective monograph. -  Publishing house «BREEZE», 
Montreal, Canada, 2014. -  P. 274-287. (RSC I)



3. Горохова Т.В. Побудова моделі вибору стейкхолдерів та оцінки їх взаємодії з підприємствами / Т.В. Горохова // Теорія і 
практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.2. -  Дніпро: Пороги, 2017. -  С. 256-266.

4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії";

1. 14th Visegrad Summer Schoul (Krakow, 05-18 July 2015). The programme included social, political, economic and culture challenges 
facing the Visegrad Group countries on European and world forum.
2.Чинна Програма співробітництва між Міністерством освіти Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України в 
галузі освіти (Братиславський економічний університет, Інститут економіки та менеджменту, 01.10.2015-29.02.2016, стажування, 
звіт, наказ № 27-39 від 21.09.2015 р.)
3. European Forum Alpbach - 2017 (Alpbach, Austria, 12.08-01.09. 2017) The programme included seminars week and economic, politic, 
finance, high education, technology, heals and built environment symposiums
4. Erasmus+ KA 1 “Youth Exchange - Ready for Social Entrepreneurship", (Darmanesti, Romania 01-12 December 2017. ID сертифікату 
FM11-SWEC-9RQG-L1KV
5. On-line суддя проекту Diamond Challenge-2018 (США)
6. Міжнародний фестиваль-конкурс «XVII AEDA EUROPE» (Balatonfured, Hungary, 22-25 March 2018).
7. Erasmus+ KA 1Training Course “World without discrimination" (Odemis, Turkey, 22-30 April 2018). ID сертифікату EYGZ-HBAN- 
WFK2-D4QG
8. Регіональний семінар «Development of youth work and youth’s access to rights and information» (Kyiv, Ukraine, 08-13 August 2018)

6) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної комісії, або 
їх експертних рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або

Співвиконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» 
(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 
середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи 0115U 004943). «Моделювання економічної поведінки та стратегії



головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання;

розвитку суб’єктів господарювання» (2017, номер державної реєстрації 0116U008360), «Методологія соціально -економічного, 
інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (2017, номер 
державної реєстрації 0116U006782), «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (2014-2019 рр., номер 
державної реєстрації 0114U006191). ); «Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» 
(2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).

9) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, II— III 
етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь 
у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально -методичного 
управління
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його 
заступника;
11) участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти 
авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;



13) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Соціальна відповідальність: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» 
для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 073 «Менеджент», 072 «Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» 
всіх форм навчання / уклад. Гончар В.В., Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  31 с. [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/11045
2. Соціальна відповідальність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Соціальна 
відповідальність» для студентів підготовки магістра спеціальностей 8075 «Маркетинг»; 051 «Економіка»; 073 «Менеджент», 072 
«Фінанси і кредит»; 071 «Облік і аудит» для всіх форм навчання / уклад. Гончар В.В., Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2016. -  23 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/11046
3. Інтелектуальний бізнес: методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для 
студентів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / уклад. Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  24 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9718
4. Інтелектуальний бізнес: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для 
студентів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / уклад. Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  29 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9446
5. Інтелектуальний бізнес: конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 051 «Економіка» 
всіх форм навчання / уклад. Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  157 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/9717
6. Логістичний менеджмент: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Логістичний менеджмент» для студентів 
спеціальності 075 «Маркетинг»» всіх форм навчання / уклад. Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  28 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13588
7. Логістичний менеджмент: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Логістичний менеджмент» для 
студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  50 с. 
[Електронний ресурс] -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/13924
8. Міжнародний маркетинг: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для 
студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  27 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/13926
9. Міжнародний маркетинг : методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг» для 
студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  19 с. 
[Електронний ресурс].- Режим доступа : httD://umm.ostu.edu/handle/123456789/13928
10. Маркетинговий аналіз: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинговий аналіз» для студентів напряму 
підготовки 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад.: Н. О. Обухова, Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  30 с. 
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14084
11. Соціальна відповідальність: конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів економічних 
спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Гончар В.В., Горохова Т.В. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  99 с. [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу: htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/11989
12. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів спеціальніоті 075 
«Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. : Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  129 с. -  Режим доступу: 
htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14806
13. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг 
послуг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  50

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14084


с. -  Режим доступу: htto://umm.DStu.edu/handle/123456789/14820
14. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг 
послуг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  23 
с.- Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14848
15. Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Маркетингове ціноутворення» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг», 
освітня програма «Маркетинг», першого (бакалаврського) освітнього рівня / уклад. Т. В. Горохова. -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  27 
с. -  Режим доступу: htto://umm.ostu.edu/handle/123456789/14495

14) керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно - 
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків

1.Крівництво групою студентів, у складі чотирьох чоловік, що вийшла до полу фіналу Національного Кейс-конкурсу при підтримці 
Міністерства освіти і науки України (18.05.2018). Підтверджується наявністю відповідного сертифікату.



головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу;
15) наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1 Горохова Т.В. Особливості інтеграційних процесів України до Європейського співтовариства / Т.В. Горохова, Л. К. Ісмаїлова // 
Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: XX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів і молодих вчених, Донецький університет економіки та права, м. Бахмут, 12 травня 2016 р. -  Бахмут: ДонУЕП, 2016. -  
C. 26-27.
2. European Forum Alpbach - 2017 (Alpbach, Austria, 12.08-01.09. 2017) The programme included seminars week and economic, politic, 
finance, high education, technology, heals and built environment symposiums.
3. Горохова Т.В. Виграшні маркетингові стратегії для фінансових установ / Т.В. Горохова // Матеріали Фінанси: теорія і практика: 
міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, м. Київ, 16 листопада 2017 р. -  К.: 
Національний авіаційний університет, 2017. -  С. 61-62.
4. Горохова Т.В. Вплив діджитал економіки на конкурентоспроможність підприємств / Т.В. Горохова // Актуальні проблеми 
економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. 
Львів, 28 листопада 2017 року. -  Львів: Львівський інститут МАУП, 2017. -  С. 256-259
5 Горохова Т.В. Особливості формування стратегічних рішень у компаніях малого бізнесу / Т.В. Горохова, О.Ф. Куйда // Економіка 
і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. Конф., М- 
во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. ун-т культури; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, м. Київ, 21-22 березня 
2018 р. -  К.: Вид. центр КНУКіМ, 2018. -  С. 45-48.
6. Горохова Т.В. Особливості фінансування соціальних підприємств / Т.В. Горохова, К.В. Жданова // Модернізація фінансово- 
кредитної системи україни: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет -  конференції, ДонНУЕТ 
імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, 20 березня 2018р. -  Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган- 
Барановського, 2018. -  С. 219-222
7. Горохова Т.В. Особливості фінансового менеджменту для підприємств малого бізнесу / Т.В. Горохова, О.Ф. Куйда, В. С. 
Цибуліна // Модернізація фінансово-кредитної системи україни: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково- 
практичної інтернет -  конференції, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, 20 березня 2018р. -  Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. -  С. 189-193

16) участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю;

1. Асоційований член International Organization of experienced scholars and civic activists «Ukraine Democracy Initiative» (Australia)

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років;

-

18) наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 
менше двох років.
УСЬОГО 9



Таблиця 5.3

Якісний склад випускової кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-
професійної програми «Маркетинг»

Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача

Найме
нування 

посади (для 
суміс- ників 

— місце 
основної 
роботи, 

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

Гончар Вікторія 
Василівна

Завідувач 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адмініструван 
ня , професор

Санкт -
Петербурзький
державний
університет
економіки та
фінансів,
1997 р., 
Спеціальність 
«Менеджмент», 
Кваліфікація: 
економіст за 
спеціальністю 
«Менеджмент» 
*Spoleczna 
Academia Nauk, 
Certificate of 
completion of an 
English language 
course, level 
examination B2, 
30.09.2017 
№25/17//18/k

Доктор економічних наук,
08.00. 04 -  «Економіка та 
управління 
підприємствами
(за видами економічної 
діяльності)», ДД№003889 
від 22.12.2014р.
Тема дисертації: 
«Формування і розвиток 
системи управління 
стратегічними змінами 
підприємств чорної 
металургії»
Дисертація на здобуття 
вченого звання кандидата 
економічних наук 
захищена зі спеціальності
08.00. 05 «Економіка та 
управління народним 
господарством»
Тема дисертації: 
«Управління
маркетинговою діяльністю

С пеціальн іст ь
075
073
071
051

(другий м агіст ерський  
р івень )

Стратегічне управління 
(30г.)

Соціальна
відповідальність

(30г.)

С пеціальн іст ь
073
075

(другий м агіст ерський  
р івень )

Стратегічний маркетинг 
(30г.)

С пеціальн іст ь
075

Надано в табл. 5.3.1 1.ДВНЗ «ПДТУ», 
захист докторської 
дисертації 2014 р 
«Формування і розвиток 
системи управління 
стратегічними змінами 
підприємств чорної 
металургії»,
диплом доктора наук 
ДД№003889, 22.12.2014 р.

2. Польща «Вища школа 
банкова» м. Вроцлав, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний менеджмент в 
бізнесі», 28.04.2017 р.
3. Нідерланди, Університет 
Гронінгена, міжнародне 
стажування «Інноваційний 
менеджмент і стратегії», 
22.05.2018 р.
4. Національна академія 
педагогічних наук України,



підприємств чорної 
металургії» (Росія) 
ДК№042349 від 
23.01.2001 р.
ностріфікована зі
спеціальності
08.06.01 «Економіка,
організація і управління
підприємствами»
(Україна)
ДК №017966 від 
12.03.2003р.
Доцент кафедри 
економіки підприємств, 
ДЦ№018000

073
071
051

(перш ий бакалаврський  
р івень )

Маркетинг (30г.)

ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, СП 
35830447/1526-18, 
«Формування сприятливого 
соціально-психологічного 
клімату у закладах вищої 
освіти на прикладі кафедри 
маркетингу та бізнес- 
адміністрування ДВНЗ 
«ПДТУ», 30.06.2018 р.

Шлапак
Наталя
Степанівна

Доцент 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес -  
адміністрував- 
ня

ДВНЗ
«ПДТУ»

Харківський
інженерно -
економічний
інститут, 1971р.,
спеціальність:
«Економіка та
організація
машинобудівної
промисловості»,
кваліфікація:
інженер-
економіст

Кандидат економічних 
наук, 08.00.06 
«Економіка, організація, 
управління, планування 
народного господарства 
(промисловість)»,
Тема: «Дослідження 
рівня механізації та 
автоматизації 
виробничих процесів та 
методів його оцінки на 
металургійних 
підприємствах»
КД № 003686 від 
27.07.83 р.
Доцент по кафедрі 
економіки промисловості 
та організації 
виробництва,
ДЦ № 019808 16.02.1989 
р. № 80/д

Ph D, 29 квітня 2010 р.

С пеціальн іст ь
073

(другий м агіст ерський  
р івень )

Менеджмент (16 г.)
С пеціальн іст ь

075
(другий м агіст ерський  

р івень )
Е кологічний  м а р кет и н г  

Н а п р ям  п ідгот овки
6 .0 30507  
6.030601

Маркетинг промислових 
підприємств 

(32 г.)

Н а п р ям  п ідгот овки
6 .0 30507  

Маркетингові 
дослідженння

(34 г.)

Надано в табл. 5.3.1 Міжнародна академія 
інформатики ВНЗ «НБА», 
Свідоцтво 12СПК521950 
Тема: «Маркетинг та 
менеджмент промислового 
підприємства»,

29.12.2015 р.



Калінін
Олександр
Володимирович

Доцент 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адмініструван 
ня ДВНЗ 
«ПДТУ»

Приазовський
державний
технічний
університет,
2009 р.,
8.050107 -
«Економіка
підприємства»
Кваліфікація:
магістр з
економіки
підприємства

Кандидат економічни 
наук
08.00.04 -  Економіка т
управління
підприємствами
(за видами економічно
діяльності), 2013 р.
Тема дисертації: 
«Управління 
формуванням 
фінансового капіталу 
об’єднань промислових 
підприємств»
№ 014123, 31 травня 
2013 р.

С пеціальн іст ь
073
075

(другий м агіст ерський  
р івень )

Маркетинговий 
менеджмент (30 г.) 

Рекламний менеджмент 
(30г.),

Операційний менеджмент 
в бізнесі 
(16 г.)

Ризик-менеджмент (16 г.)

С пеціальн іст ь  
275 Транспортні 

технології
(перш ий р івен ь  

п ідгот овки)

Основи маркетингу 
(30 г.)

Надано в табл. 5.3.1 1. ДВНЗ «ПДТУ»,
захист кандидатсько 
дисертації 2013 р «Управлінн 
формуванням фінансовог 
капіталу об’єднан 
промислових підприємств» , 
диплом кандидата наук № 
014123, 31 травня 2013 р.
2. Польща «Вища школа 
банкова» м. Вроцлав, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Стратегічний менеджмент в 
бізнесі», 28.04.2017 р.
3. British Council Ukraine, 
міжнародне стажування, 
сертифікат, тема: 
«Академічне викладання 
англійською мови як засобу 
навчання», 12.07.2017 р.
4. Центрально-український 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 0015, 
15 вересня 2018р.

Заіка
Юлія
Андріївна

В.о.доцента 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адмініструван
ня

Донецький 
національний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. М.І. 
Туган-
Барановського,
2010,
Спеціальність 
«Фінанси» 
Кваліфікація: 
професіонал у 
сфері фінансової 
діяльності

Кандидат економічних 
наук
08.00.04 -  Економіка та
управління
підприємствами
(за видами економічної
діяльності), 2017 р.
Тема дисертації: 
«Управління
економічною поведінкою
промислових
підприємств»
ДК №043825, 11.09.2017
р.

С пеціальн іст ь
073
075

(другий м агіст ерський  
р івень )

Основи наукових 
досліджень 

(16 г.),
Товарна інноваційна 

політика (30г.)

Н а п р ям  п ідгот овки  
6 .0 30507

Реклама та стимулювання 
збуту (16 г.)

Надано в табл. 5.3.1 1.ДВНЗ «ПДТУ», 
захист кандидатської 
дисертації 2017 р., 
«Управління економічною 
поведінкою промислових 
підприємств»
ДК №043825, 11.10.2017р. 
2.Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» 
№ ІПК18-252
3. Центрально-український 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 0017, 
15 вересня 2018р.



Горохова
Вадимівна

Тетяна Доцент 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес -
адмініструван 
ня

Приазовський
державний
технічний
університет,
2010 р., 8.050107 
-  «Економіка 
підприємства»

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого, 2015р., 
6.030401- 
«Правознавств» 
бакалавр юрист

Кандидат економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 -  Економіка та 
управління
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Тема дисертації:
«Оцінка впровадження 
корпоративної 
соціальної
відповідальності на
промислових
підприємствах»

Диплом кандидата наук 
№ 024048 від 23 вересня 

2014 р.

С пеціальн іст ь
075

(другий м агіст ерський  
р івень )

Логістичний менеджмент 
(30 г.)

Надано в табл. 5.3.1

Н апрям  п ідгот овки  
6 .0 30507

Міжнародний маркетинг 
(18 г.)

Маркетинг послуг 
(34 г.)

Маркетингове 
ціноутворення 

(32 г.)

1.ДВНЗ «ПДТУ», 
захист кандидатської
дисертації 2014 р. тема: 
«Оцінка впровадження 
корпоративної соціальної 
відповідальності на
промислових 
підприємствах»
Диплом кандидата наук № 
024048 від 23 вересня 2014
р.
2 .Братиславський 
економічний університет, 
міжнародне стажування 
відповідно до чинної 
Програми співробітництва 
між Міністерством освіти 
Словацької Республіки та 
Міністерством освіти і 
науки України в галузі 
освіти з період стажування:
3 01.10. 2015 -  29.02. 2016 
рік.
Лист МОН України від 
10.08.2015 № 7-18-671-15 
3. Дорменешті, Румунія, 
міжнародне стажування у 
рамках Erasmus+ KA 1 
“Youth Exchange 
Тема: «Ready for Social 
Entrepreneurship», 
Період:01.12.2017-12.12. 
2017.
ID сертифікату FM11- 
SWEC-9RQG-L1KV 
4.Одеміш, Туреччина
міжнародне стажування у 
рамках Erasmus+ k A 
Training Course 
Тема “World without 
discrimination”,
Період: 22.04.2018-



30.04.2018 ID сертифікату 
EYGZ-HB AN-WFK2-D4QG 
4.Центрально-український 
національний технічний 
університет, свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 0016, 
15 вересня 2018р.

Макаров Анатолій 
Миколайович

Старший 
викладач 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес -  
адміністру
вання

Петрозаводський 
державний 
університет ім. 
О. В. Куусінена, 
1981 р., Машини 
та механізми 
лісової
промисловості,
інженер-механік

С пеціальн іст ь
075

(перш ий бакалаврський  
р івень )

Ознайомча практика

Надано в табл. 5.3.1 ІПК ДВНЗ «ПДТУ» 2014 р. 
Тема «Розвиток електроних 
засобів комунікацій в 
учбовому процесі»
12 СПК №837189

Боднарук
Оксана
Вікторівна

В.о.доцента 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адмініструван 
ня, доцент

Донецький
державний
університет
1992 р.,
спеціальність
«Планування
народного
господарства»,
кваліфікація
«Економіст»

Кандидат економічних 
наук,
08.00.07 -  демографія, 
економіка праці, 
соціальна економіка і 
політика
Тема дисертації: « 
Організація оплати праці 
в Україні в ринкових
умовах»,
доцент кафедри 
логістики

С пеціальн іст ь
075

(другий м агіст ерський  
р івень )

Маркетинг інновацій 
(16г.)

Надано в табл. 5.3.1 1. Східноукраїнський 
національний університет 
ім. В.Даля, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 12 
СПК 860015 від 15.05.2013р. 
2. ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
Університет,
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 
ІП 24815706/000582 -18 
від 12.04.2018

Обухова Наталя 
Олександрівна

1. ДВНЗ 
«ПДТУ» 
Спеціаліст з 
державних 
закупівель
2. Старший 
викладач 
кафедри 
маркетингу та 
бізнес-
адмініструванн 
я ДВНЗ 
«ПДТУ»(за

Приазовський
державний
технічний
університет,
2004, «Облік і 
аудит»,
спеціаліст з 
економіки та 
підприємництва

С пеціальн іст ь
075

(перш ий бакалаврський  
р івень )

Виробнича практика

Маркетинг
(практ ичні занят т я)

Наведено в табл. 5.3.1 1. Курси підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників при Навчально- 
науковому професійно- 
педагогічному інституті 
Українській інженерно- 
педагогічній академії (м. 
Харків) в період з 17.11.2014 
р. по 29.12.2014 р., 
свідоцтво № НПК-948
2. Підтвердження 
кваліфікаційної категорії 
«Спеціаліст вищої



сумісництвом)
Бурак Павло 
Валерійович

1 .Спеціаліст 
бет категорії 
Економічного 
деканату 
2.Асистент 
кафедри 
маркетингу та 
бітнес-
адмініструван 
ня (та
сум існиц тво^-

Приатовський
державний
технічний
університет.
2018р.
спеціальність
«Менеджмент»

---- ----------------------

і іапрял і під. 'от овки 
6.1)30507

(перший бакалаврський 
рівень)

Міжнародний маркетинг 
(пр. шняття)

Надано в табл. 5.3.1
категорії», 2 0 15 р.

В.о.рск В.С. Волошин



Таблиця 5.3.1
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) членів кафедри 
________ _______________________ «Маркетингу та бізнес -  адміністрування»________________________________
Прізвище,

ім’я,
по батькові 

членів кафедри

Види
наукової

діяльності
Перелік

Гончар
Вікторія

Василівна

Основні
публікації

за
напрямом

1. Гончар В. В. Потенціал та внутрішні економічні резерви державних збиткових вугледобувних підприємств / В. В. Гончар // Економіка і 
управління: науковий журнал. - Київ , 2017. -Вип.4(76). -  С. 76-83.

2. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання: 
монографія / В.В. Гончар. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  280 с.

3. Gonchar V. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / B. Dmytryshyn, R. Zhovnovach, O. 
Levchenko, Y.Malakhovskyi, V. Gonchar // Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.32 / Scopus

4. Gonchar V.V. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. Gonchar, O. Kalinin 
// Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 421-431 / IndexCopernicus; 
Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science

5. Гончар В.В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку / Л. М. Філіпішина, В. В. Гончар // 
Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний 
університет, 2017. -  № 11. -  ГЕлектронний ресурсі. -  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

6. Гончар В.В. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування промислових підприємств / В. В. Гончар, Л. М. 
Філіпішина // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf

7. Гончар В. В. Диверсифікація підприємства як напрямок стратегічного розвитку / В. В. Гончар, М. М. Мальцев // Збірник «Вісник ПДТУ» 
Серія: Економічні науки, 2018. -  Вип. 35. -  С. 176-181 / Index Copernicus;

8. Гончар В. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності в межах реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах / В.В. 
Гончар // Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: региональньїй аспект: Сборник 
научньїх трудов. -  Донецк: ДонНУ, 2014. -  Т.2. - C.77 -  83. / Index Copernicus.

9. Гончар В.В. Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних досліджень / В.В. 
Гончар // Ефективна економіка: електр наук. фах. видання. -  2014. - №1. -  [Електронний ресурс] . -  Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684.

10. Гончар В.В. Формування механізму стратегічного контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності промислових 
підприємств/ В.В.Гончар, А.А. Куровська // Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. 
-  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  Вип. 29 - C.228-236. / Index Copernicus.

11. Гончар В.В. Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства / В.В. Гончар // Вісник 
Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб наукпр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  Вип. 30. - 
С.333-341 /Index Copernicus.

12. Гончар В.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/journal/12_2017/18.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2684


журнал. 2015. № 4 (42) 2015. -  С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
13. Гончар В.В. Комплексное исследование промьішленного рьінка при формировании маркетинговой стратегии. Международна юбилейна 

научно-практическа конференция «Европейски практики национални рефлексии в планирането» г. Свищов (Болгария). Академично 
издателство «Ценов» г.Свищов, 2015, Сборник трудов, т.1, С. 29-36

14. Гончар В.В. Мониторинг развития украинского рьінка туристических услуг для молодежи. /В.В.Гончар, О.К.Любчук., А.А.Пономаренко// 
Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. International Scientific Journal (Фундаментальньїе и прикладньїе 
исследования в практиках ведущих научньїх школ). Научньш журнал. 2016. №1 (13) Гамильтон, Канада -  С.130-139

15. Гончар В.В. Development of assessment methods of effectiveness of innovative staff activity motivational mechanism./ Гончар В.В., Узун М.В.// 
Baltic journal of economic studies Vol.2 (2016) No 3 july/ Рига, 2016. Латвия.- С. 48-53

16. Гончар В.В.Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise’s sustainable development / Гончар В.В., Узун М.В.
// Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб наук пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  
Вип.31. - С.271-278/ Index Copernicus

17. Гончар В.В. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг / В.В. Гончар, О. О. 
Вакуленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  C. 24 - 30 / Index Copernicus.

18. Гончар В.В. Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу / В.В. Гончар, О. І. Бібік // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -  C. 117 - 122 / 
Index Copernicus.

19. Гончар В.В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства / В.В. Гончар // Вісник 
Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: зб.наук.пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 33. -  
С.101 - 108 / Index Copernicus
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1. Гончар В.В. Кон'юнктура світового ринку в системі міжнародних маркетингових досліджень / В.В. Гончар // Университетская наука -  2015: 
Международная научно -  техническая конференция, г. Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  С. 29.
2. Гончар В.В. Організація маркетингу в підприємницькій мережі/ В.В.Гончар, О.В.Хаджинова// The development of international competitiveness: 
state, region, enterprise: міжнародна наукова конференція м. Лісабон,16 грудня 2016 р. -С. 60-64
3. Гончар В.В. Дослідження методів здійснення стратегічних змін на підприємствах / В.В.Гончар //Проблеми та перспективи розвитку економіки 
Донбасу і Приазов’я» матеріали доповідей м.Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 59-61
4. Гончар В.В. Современньїе канальї маркетинговой коммуникации / В.В.Гончар, С. В.Бондаренко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: 
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ . -  Київ: Державний університет телекомунікацій. 2017.- с. 187-188
5. Гончар В.В. Маркетингові інтернет-комунікації для бізнесу. / В. В. Гончар // Университетская наука-2018 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.- 
техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ГВУЗ «ПГТУ». -  Мариуполь, 2018. -  Т. 3. -  С. 81-83

Науково-
дослідна
робота

Керівник держбюджетних тем: «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924), 
співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297), 
«Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747), 
«Проблеми розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 
0117U007300).
Співвиконавець держбюджетних тем: “Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (2017 р. 
державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методолгія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів,



галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782)

Робота з 
аспіранта 

ми та 
докторант 

ами

Підготовлено 2 кандидати наук: Калінін О. В., захист диертації 2013 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління формуванням фінансового капіталу об’єднань промислових підприємств», ДК № 
014123, 31 травня 2013 р.
Узун М. В., захист диертації 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 
тема дисертації: «Внутрішній мотиваційний механізм інноваційної діяльності персоналу морських портів».
Науковий керівник 2 аспірантів: Мальцев М. М. (аспірант очної форми навчання за спеціальністю 08.00.04 (2015 рік вступ до аспірантури); 
Якименко І. Ю. (аспірантка очної форми навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» (2017 рік вступ до аспірантури).
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».

Керівницт
во

науковою
роботою
студентів

1. Дивак В.В.Нейромаркетинговьіе исследования в непроизводственной сфере / В.В. Дивак // Тези доповідей учасників ІХ регіональної 
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С.265-266
2. Півоварова О.І. Вдосконалення стратегії розвитку підприємства в умовах глобалізації / О.І. Півоварова, В.В. Гончар // Тези доповідей 
учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С.266-267
3. Пасенко Е.В.Оптимизация управления затратами предприятия. / Пасенко Е.В., В.В.Гончар // Тези доповідей учасників Х регіональної 
студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С.173-174
4. Волошин В.В.Стратегічний розвиток промислового підприємства. / В.В.Волошин, В.В.Гончар // Тези доповідей учасників Х 
регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С. 174-175
5. Ржавський С.О. Дослідження середовища підприємства в умовах глобалізаційних процесів / С.О.Ржавський, В.В. Гончар // Тези 
доповідей учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С. 
176-177
6. Бурак П. Использование метода нейромаркетингового исследования card sorting при работе с банковскими клиентами / П. Бурак, В.В. 
Гончар // Фінанси: теорія і практика.Збірник матеріалів міжнародной науково -  практичної конференції 15 листопада 2017 р. Нац. авіаційний 
університет. Київ. -  2017, с. 57-58
7. Присяжна Г. Маркетинг подій - спосіб просування бренду / Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ . -  Київ: 
Державний університет телекомунікацію 2017.- с.321-323
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Основні
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1. Горохова Т.В. Система стратегического управления промьішленньїм предприятием / Черната Т.Н., // Издатель -  LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. -  153 с.
2. Gorokhova T. Assessment of the industrial enterprises stability according to the interests of stakeholders based on fuzzy logic methods / T. Gorokhova 
// Problems of social and economic development of bisiness: Collective monograph. -  Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. -  P. 274
287.
3. Т.В. Горохова Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т.В. 
Горохова, М.И. Лукаш // Економічний аналіз: Збірник наукових праць. -  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського 
національного економічного університету «Економічна думка», 2014. -  Том. 18. - №. 2. -  С. 127-134. In d ex  C opernicus, W orldC at, G oogle Scholar, 
W indow s L ive  A cadem ic , R esearchB ib le , O pen A ca d em ic  Journa ls  Index, C iteF actor
4. Gorokhova T. Enterprises’ features of social responsibility in terms of military conflict: case of Ukraine / T. Gorokhova, Y. Petrenko // Economy, 
finance and business management IX. Proceedings of scientific papers on the occasion of the Science and Technology Week, 2015. -  Р. 205-2011.
5. Gorokhova T. Formation of market gaps’ issues based on the steel industry / T. Gorokhova, M. Lukash // Scientific and practical edition. - Vienna, 
Austria: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015. - P. 184-188.



6. Gorokhova T. The particularities of development of socially responsible investing in European countries and Ukraine, in view of its integration into the 
EU / T. Gorokhova // Economic Review, 2016. - № 3. -  Р.382-397. E rih  P lus; In d ex  C opernicus; E B SC O  H ost
7. Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamics / T. 
Gorokhova, M. Lukash // Economic Review, 2016. - № 1 (45). -  Р.112-122. E rih  P lus; In d ex  C opern icus; E B SC O  H ost
8. Горохова Т.В. Побудова моделі вибору стейкхолдерів та оцінки їх взаємодії з підприємствами / Т.В. Горохова // Теорія і практика діяльності 
підприємств: монографія в двох томах. Т.2. -  Дніпро: Пороги, 2017. -  С. 256-266.
9. Горохова Т.В. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування/ Т.В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет», 2017. - Вип. 34. -  С. 110-117 (Indexed in Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly 
Journals iiiFactor, World Cat
10. Горохова Т.В. Соціально-економічний та психологічний вплив реклами на свідомість споживачів / Т.В. Горохова, О.Р. Дуднікова // 
Глобальні та національні проблеми економіки. -  2017. - №20. -  С. 287-291. (Indexed in Index Copernicus) 9. Горохова Т.В. Соціально- 
економічний та психологічний вплив реклами на свідомість споживачів / Т.В. Горохова, О.Р. Дуднікова // Глобальні та національні проблеми 
економіки. -  2017. - №20. -  С. 287-291. (Indexed in Index Copernicus)
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1. Горохова Т.В. Интегральная оценка уровня корпоративной социальной ответственности промьшленньїх предприятий / Т. В. Горохова // 
^кономика и современньїй менеджмент: теория и практика: XXVI международная заочная научно-практическая конференция, г. Новосибирск, 
19 июня 2013 г. -  Новосибирск: СибАК, 2013. -  С. 43-50.
2. Горохова Т.В. Вплив діяльності підприємств на сталий розвиток регіону-присутності / Т. В. Горохова // Университетская наука -  2015: 
Международная научно -  техническая конференция Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. -  
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1. Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні / О.В. Калінін // Проблемь и перспективь развития сотрудничества 
между странами Юго-Восточной Европьі в рамках Черноморского ^кономического сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч тр. -  Ростов-на-Дону- 
Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. -  С. 181 -  185.
2. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку / О.В. Калінін // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. -  Вип. 2, Т. 1. -  С. 197 -  
203.
3. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств / О.В. Калінін 
// Проблеми развития внешне^кономических связей и привлечения иностранньїх инвестиций: региональньїй аспект: сб. науч. тр. -  Донецк: 
ДонНУ, 2014.- Т.2- С. 135 -  139.
4. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»,- 2014. -  Вип. 28. -  С. 227 - 233 (Index Copernicus)
5. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  Вип. 1(10), Т. 1. -  С. 297 -  304. (Index Copernicus)



6. Калинин А.В. Исследование транснационализации ^кономической деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях 
глобализации / А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: International jubilee scientific -  practical conference, D.A. 
Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 -  25 April 2015. -  Collection of Scientific Works -  Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of 
Economics, 2015. -  P. 96 -  103.
7. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар, О.В. Калінін// Економічний вісник Донбасу : Науковий 
журнал. 2015. № 4 (42) 2015. -  С. 131-135. / РИНЦ, GoogleScholar.
8. Калинин А.В ./Influence of CSR strategies on business management// . Камьішникова Е.В., Калинин A.B.SGEM International multidisciplinary 
scientific conferences on social scieneces and arts 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts 2016, Economics 
and tourism, volume 5, 24 -  30 August, 2016, Albena Bulgaria.- С. 345-352
9. Калінін О.В. Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України / О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  Вип. 15. -С. 54 -  58.( Index Copernicus )
10. Калінін О.В. Інвесторо -  орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку. / О.В. Калінін // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет», Вип. 34. -  2017. -  С. 156 -  163 (Index Copernicus)
11. Калінін О.В. Фінансово -  інвестиційні стратегії бізнесу в умовах невизначеності / О.В. Хаджинова, В.В. Гончар, О.В.Калінін // 
Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи : колективна монографія / За заг. 
ред. Т.Д.Косової. -  Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. -  С. 82 -  97
12. Калінін О.В. Інформаційно-комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія // Т 11 Теорія і практика діяльності підприємств: 
монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . -  Дніпро: Пороги, 2017. -  456 с. ( 
розділ 11.2 С. 394-416). -  співавтор Мальцев М.М.
13. Kalinin O. Research on investment appeal and competitive capacity of industrial enterprises of Ukraine / O. Khadzhynova, V. Gonchar, O. Kalinin // 
Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. -  C. 421-431 / IndexCopernicus; Directory 
of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science

Участь у 
конференці 

ях і
семінарах

1. Калінін О. В. Особливості фінансування діяльності промислових корпорацій на сучасному / О. В. Калінін // Университетская наука -  
2013: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь, 14 -  17 мая 2013 г. -  
Мариуполь: ПГТУ, 2013. -  Т. II. -  С. 117.
2. Калінін О. В. Економічні аспекти диверсифікації діяльності промислових підприємств / О. В. Калінін // Университетская наука -  2014: 
Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь, 20 -  21 мая 2014 г. -  Мариуполь: 
ПГТУ, 2014. -  Т. IV. -  С. 7.
3. Калінін О. В. Дослідження конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах / О. В. Калінін // 
Университетская наука -  2015: Международная научно -  техн. конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь,
19 -  20 мая 2015 г. -  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 37.
4. Калінін О. В. Дослідження впливу операційного менеджменту на конкурентоздатність підприємств / О. В. Калінін // Университетская 
наука -  2015: Международная научно -  техн. Конф., Приазовский государственньїй технический университет, г. Мариуполь, 19 -  20 мая 2015 г. 
-  Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  Т. 3. -  С. 81 -  82.
5. Калінін О.В. Сучасні теорії управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах ризику та конкурентної боротьби// 
О.В.Калінін, Ю.А.Заіка // The development of international competitiveness: state, region, enterprise: міжнародна наукова конференція м. Лісабон, 
16 грудня 2016 р. -  С. 167-169

Науково-
дослідна

Співвиконавець НДР «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297); «Дослідження 
розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції



робота бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924); «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на 
підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); “Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U008360); “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково- 
технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (2017 р. державний реєстраційний номер 0116U006782)

Керівництв 
о науковою 
роботою 
студентів

Сокол П.М.Удосконалення конкурентоспроможності металургійного підприємства шляхом управління фінансовими ресурсами / П.М.Сокол, 
О.В. Калінін // Тези доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015. с 281-282
Баранова В.В.Стимулирование сбьіта на международном и внутреннем ринках на примере ДП «Ингаз» / Баранова В.В., А.В. Калинин // Тези 
доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С.
275
Гуденко Е.А. Бизнес-образование -  целесообразность его применения в маленьком городе / Е.А. Гуденко, А.В.Калинин // Тези доповідей 
учасників Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С.177-178 
Курсіков Р.О. Конкурентоздатність підприємства в умовах 2015-2016 рр. / Курсіков Р.О., О.В.Калінін // Тези доповідей учасників Х 
регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  С. 194-195

Заіка Юлія 
Андріївна

Основні
публікації

за
напрямом

1. Заіка Ю.А. Фактори впливу на економічну поведінку промислового підприємства / Ю.А. Заіка // Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. пр. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. -  Вип. 31. -  Т.2. -  С. 112-117 / Index 
Copernicus.
2. Заіка Ю.А. Концептуальна модель управління економічною поведінкою промислового підприємства / Ю.А. Заіка // Економічний простір: Зб. 
наук. пр. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. -  № 113. -  С. 136-146 / Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index.
3. Заіка Ю.А. Науково -  методичні основи моделювання поведінки підприємства / Ю.А. Заіка // Причорноморські економічні студії: 
Наук.журнал. -  Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. -  № 13. -Ч.2. -  С.85-88. / Index 
Copernicus.
4. Заіка Ю.А. Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. -  Маріуполь: ПДТУ, 2017. - № 2. -  С. 214-220 / IndexCopernicus
5. Заіка Ю.А. Теорії управління економічною поведінкою підприємств / Ю.А. Заіка // Вісник Донбаської державної машинобудівельної академії 
: Зб. наук. пр. -  Краматорськ: ДДМА, 2016. -  Вип. 3 (39). -  С. 188-191.
6. Заіка Ю.А. Інформаційне забезпечення системи управління економічною поведінкою промислового підприємства / Ю.А. Заіка // Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. -  Дніпропетровськ: ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури», 2017. -  Вип.1 (06). -  С. 41-46. -  [Електронний ресурс] . -  Режим доступу: http://www.easterneurope- 
ebm.in.ua/j ournal/6_2017/09.pdf
7. Заика Ю.А. Современние императиви ^кономического управлення предприятиями на потребительском ринке: Украина, Россия, Беларусь: 
монография / Ю.А. Заика. -Донецк: ДонНУ^Т, 2013. -  С. 267-274 (коллективная монография)
8. Zaika Yu.A Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and meseconomic mesoeconomic / V.V. 
Gonchar, O.V Khadzhynova., Zaika Yu.A. // Peculiarities of the production programs planning of network enterprises. edited by J. Zukovvskis, K. 
Shaposhnykov.- Volume 3.- Kaunas, Lhhuania, 2016.- Р.327-340 (сoИective monograph).

Участь у 
конферен

1.Заіка Ю.А. Фактори впливу на поведінку підприємства / Ю.А. Заіка // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: зб матеріалів 
Міжн. наук.-практ. інтернет конф.,-2016.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, С.482-485

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/j
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/j


ціях і 
семінарах

2.Заіка Ю.А. Управління економічною поведінкою на основі наукових теорій / Ю.А. Заіка // Актуальні проблеми економічного розвитку 
України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. -  2016. -  Харків: 
Українська інженерно-педагогічна академія, С. 31-34
3. Заіка Ю.А. Чинники впливу на економічну поведінку промислового підприємства / Ю.А. Заіка // Актуальні проблеми економіки та 
управління в умовах системної кризи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. -  2016. -  Львів: ПрАТ «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Львівський інститут кафедра економіки та підприємництва, 
Міжнародний університет фінансів, Wyzsza Szkola Gospodarki, Громадська організація «Академічний простір», С. 205- 208
4. Сучасні теорії управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах ризику і конкурентної боротьби / Ю.А. Заіка // 
Развитие международной конкурентоспособности: государство, регион, предприятие: Межд. наук. -  практ. конф., Nova school of business and 
economics, Lisbon, 16 December, 2016. -  Lisbon: Nova school of business and economics, 2016. -  Р.1. -  Р. 167-169.
5. Аналіз динаміки функціонування промислових підприємств України / Ю.А. Заіка // Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, 
проблеми та прогнози: Міжн. науково -  практ. конф., Аналітичний центр «Нова економіка», м. Київ, 27-28 січня 2017 р. -  Київ: Аналітичний 
центр «Нова економіка», 2017. -  С. 52-55.
6. Напрями розвитку теорій управління економічною поведінкою підприємств / Ю.А. Заіка // Соціально -економічні та правові аспекти 
трансформації суспільства: XXI Всеукраїнська міжн. науково -  практ. конф., Донецький університет економіки та права, м. Бахмут, 17 травня 
2017 р. -  Бахмут: Донецький університет економіки та права, 2017. -  С. 40-42
7. Інформаційне забезпечення в управлінні підприємством / Ю.А. Заіка // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: 
XXI Всеукраїнська міжн. науково -  практ. конф., Донецький університет економіки та права, м. Бахмут, 17 травня 2017 р. -  Бахмут: Донецький 
університет економіки та права, 2017. -  С. 203-204
8. Динамічні показники функціонування промислових підприємств Держави / Ю.А. Заіка // Університетська наука: Міжн. наук. -техн. конф., 
ПДТУ, м. Маріуполь, 18-19 травня. - м. Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2017. -  С. 47-48
9. Фінансові, інвестиційні та маркетингові фактори впливу на діяльність підприємства / Ю.А. Заіка // Фінанси: теорія і практика: Міжн. наук. -  
практ. конф., Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту НАУ, м. Київ, 16 листопада. - м. Київ: Державний авіаційний 
університет, 2017. -  С.90-91
10. Заіка Ю.А. Маркетингова інноваційна поведінка підприємства / Ю.А. Заіка // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: 1 Міжн. наук. -  
практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. -  С.81-
82

Науково-
дослідна
робота

Співвиконавець НДР «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища», № 010915U004943, термін виконання 
22.10.15-14.07.16 рр., м. Маріуполь; «Формування організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер 
державної реєстрації 0116U008747)

Керівницт
во

науковою
роботою
студентів
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1 Міжн. наук. -практ. Інтернет - конф., БДАЗ/ВЕУ/ГКУ/КУ/ЛТЕУ/ ПДТУ, м. Київ, 25 жовтня. - м. Київ: Державний університет 
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наука-2015». - ПГТУ, г. Мариуполь. - С. 37-38

Науково-
дослідна
робота

Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); 
«Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924); «Формування 
організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747); «Проблеми розвитку 
маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).
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доповідей учасників ІХ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2015. -  С.
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публікації
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державного та територіального розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017.) -  
Маріуполь; Кривий ріг: Вид.Р.А.Козлов, 2017.- С.218-220.
9. Боднарук О.В. Особливості мотивації персоналу банківської установи/ О.В. Боднарук // Соціально-економічні проблеми сучасності: 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.).

Науково-
дослідна
робота

Співвиконавець держбюджетних тем: «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті 
соціально-економічного розвитку територій» (2017 р. державний реєстраційний номер
0116U000745), «Регулювання міграційних процесів в умовах соціально-економічних перетворень»(2017 р. державний реєстраційний номер 
(2017 р. державний реєстраційний номер 0116U004970).



Керівницт
во
науковою
роботою
студентів

1. Матвєєва Д.В. Соціально-економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб/ Д.В.Матвєєва, О.В. Боднарук// Соціально-економічні проблеми 
сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.).
2. Яремчук М.В. Сучасні методи управління персоналом/ М.В. Яремчук, О.В. Боднарук// Соціально-економічні проблеми сучасності: 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.).
3. Понамарьов А.В. Зарубіжний досвід управління персоналом в банківських установах/ А.В. Понамарьов, О.В. Боднарук// Соціально- 
економічні проблеми сучасності: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.).

Обухова
Наталя

Олександрівна Основні
публікації

за
напрямом

1. Обухова Н.О. Використання активних форм і методів навчання при викладанні обліково-економічних дисциплін/Обухова 
Н.О.//Інформаційний бюлетень передового педагогічного досвіду викладачів ВНЗ 1-2 р.а. Донецької області -  випуск № 7, Форма узагальнення 
досвіду: Опис педагогічного досвіду, методична розробка, 2013 р.
2. Гончар В.В., Обухова Н.О. Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період / В.В. 
Гончар, Н.О. Обухова// Теоретичні і практичні аспекти економіки інтелектуальної власності: збірник наукових праць, 2015 р. Збірник включено 
до переліку наукових фахових видань ВАК України (постанова Президії ВАК від 08.07.2009 р №1-05 / 3, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12.05.2015 № 528) . -  С. 125 - 131
3. Обухова Н.О., Судніцина В.С. Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля/Обухова Н.О., Судніцина В.С.// Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності, зб.наук.праць, вип.15. Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 2017, с. 171-176

Участь у 
конферен 
ціях і 
семінарах

І.Обухова Н.О. Самоосвіта викладача і умови його особистісного професійного розвитку / Міжнародна науково-технічна конференція 
"Університетська наука — 2013": Збірник тез доповідей у 3-х томах. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2013, С. 269 — 270
2.Обухова Н.О. Мотивація — один із структурних елементів інтерактивного навчання / Н.О. Обухова // Підготовка конкурентоспроможного 
молодшого спеціаліста: реалії, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної науково-методичної конференції викладачів. Тези доповідей 
учасників конференції. - Маріуполь: МК ДВНЗ "ПДТУ", 2013 р. - С. 61 - 63
4.Обухова Н.О. Мотивація - один із структурних елементів інтерактивного навчання/ Міжнародна науково-технічна конференція 
"Університетська наука — 2014": Збірник тез доповідей у 3-х томах. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2014 . -  С. 171 - 172
5.Обухова Н.О. Розвиток пізнавальної активності студентів на основі особистісної зорієнтованої технології навчання/ Міжнародна науково- 
технічна конференція "Університетська наука — 2015": Збірник тез доповідей у 3-х томах. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2015 . -  С. 154 - 156 
б.Обухова Н.О. Організація науково-дослідної роботи студентів в ММК ДВНЗ "ПДТУ": мотивація, вибір засобів /Друга регіональна науково- 
методична конференція викладачів, м. Маріуполь, МК ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- с.17-18
7. Обухова Н.О. Внутрішньокорпоративні комунікації: проблеми побудови ефективної системи/ Міжнародна науково-технічна конференція 
"Університетська наука — 2016": Збірник тез доповідей у 3-х томах. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2016. -  с.52-54

Науково-
дослідна
робота

Співвиконавець НДР «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U004921); 
«Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U004924); «Формування 
організаційно-економічних засад маркетингу на підприємствах» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0116U008747) ); «Проблеми 
розвитку маркетингу та біізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (2017-2018рр., номер державнї реєстрації 0117U007300).

Керівницт
во
науковою
роботою
студентів

1. Головченко А. Легалізація трудових відносин — гарантія захисту прав та інтересів громадян/А. Головченко, Н.О. Обухова// Тези доповідей 
учасників VII регіональної студентської науково-технічної конференції«Наука-перші кроки», Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , 2013 р. -  С. 327.
2. Артюх Д.Д. "Тайм-менеджмент або як ефективно керувати робочим часом"/Д.Д. Артюх, Н.О. Обухова// Тези доповідей учасників VIII 
регіональної студентської науково-технічної конференції«Наука-перші кроки», Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , 2014 р. -  С. 364 - 365.
3. Нурумова С.Ж. Податкова реформа 2015: огляд основних змін /С.Ж. Нурумова, Н.О. Обухова// Тези доповідей учасників IX регіональної 
студентської науково-технічної конференції«Наука-перші кроки», Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» , ІІІ місце, Секція "Обліку і аудиту", 2015 р.-С. 51
57



Бурак Павло 
Валерійович Основні

публікації
за
напрямом

1. Бурак П. В. Формування системи мотивації персоналу на підприємстві. / П. В.Бурак, М.В.Узун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності, зб.наук.праць, вип.15. Поліграф. центр ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, 2017.- С.177-182

2. Бурак П. В. Передумови удосконалення системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств / О. В. Хаджинова, П. В. Бурак 
// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», Вип. 32. -  Т.1 -  2016. -  с. 245-250

Участь у 
конферен 
ціях і 
семінарах

1. Бурак П. Управління персоналом на стадіях життєвого циклу підприємства / П. Бурак // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 2017р.: матеріали доповідей, редкол.: О.В. 
Хаджинова [та ін.]. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 77-78.

2. Бурак П. Управління стратегічними змінами на підприємстві / П. Бурак // ХІ Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука -  
перші кроки»: тези доповідей : Т. 4 (1). -  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  С. 115 -  116

3. Бурак П. Использование метода нейромаркетингового исследования card sorting при работе с банковскими клиентами / П. Бурак // Фінанси: 
теорія і практика. Збірник матеріалів міжнародної науково -  практичної конференції 15 листопада 2017 р. Київ. Нац. авіаційний університет, 
2017.- С.57-58

4. Бурак П. Тенденции развития банковской сфери в Украине. Маркетинг майбутнього: виклики та реалії / П. Бурак // Матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ . -  Київ: 
Державний університет телекомунікацію 2017.- С. 237-239

Науково-
дослідна
робота

-

Керівницт
во
науковою
роботою
студентів

-



Таблиця 5.4

Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-
професійної програми «Маркетинг».

І Ірізвище, ім'я, 
по батькові

Гончар Вікторія 
Василівна

І Іайменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

___вищу освіту)
Санкт Петербурзький 
держав н и й у ні верс итет 
економіки та фінансів.

1997 р.. 
Спеціальність 

«Менеджмент», 
Кваліфікація: 
Економіст за 

спеціальністю 
«Менеджмент» 

*Spoloczna Academia Nauk. 
Ccrtitlcatc of completion of 
an Hnglish language course, 

level examination B2.
30.09.2017 №25/11П 18/k

RВ.о.ректош x

Науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової спеціальності, 
гема дисертації, вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне звання

Доктор економічних наук.
08.00. 04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної 
діяльності)», ДД№003889 від 22.12.2014р.
Гема дисертації: «Формування і розвиток 
системи управління стратегічними змінами 
підприємств чорної металургії»
Дисертація на здобуття вченого звання кандидата 
економічних наук захищена зі спеціальності
08.00. 05 «Економіка та управління народним 
господарством»
Тема дисертації: «Управління маркетинговою 
діяльністю підприємств чорної металургії» 
(Росія)
ДК№042349 від 23.01.2001 р. 
ностріфікована зі спеціальності 
08.06.01 «Економіка, організація і управління 
підприємствами» (Україна)

К № 017966 від 12.03.2003р. 
ддаент кафедри економіки підприємств, 

ГеО 18000

1 Іедагогічний 
(науково- 

педагогічний) 
стаж (повних 

років)

19.

Інформація про 
попередню робот у 

(період (років), 
найменування 

організації, займана 
посада)

1999-2001 рр. (2 р.) 
ассистент кафедри 

м і жнародної е коно м і к и 
Маріупольський 

гуманітарний інститут

2001-2004 рр. (З р.) 
старший викладач 
кафедри економіки 

підприємств 
«Приазовський 

державний технічний 
університет».

2007-2014 рр, (7 р.) 
доцент кафедри 

економіки підприємств 
ДВІ ІЗ «Приазовський 
державний технічний 

університет»

І Іримітка (з якого 
часу працює у 

закладі освіти за 
основним місцем 

роботи або 
сумісництвом)

У ДВІ ІЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет» працює з 
2001 року'

В.С. Волошин



Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожиток, навчальні лабораторії, навчально-спортивний 

корпус, профілакторій та спортивно - оздоровчий табір.

Два гуртожитки -  загальна площа 10111,4 кв.м., збудований у 1974 

році. Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт 

системи водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт 

ліфту, капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, 

поточний ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, 

капітальний ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація.

Спортивно-оздоровчий табір -  загальна площа 1997,2 кв.м., проведений 

ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та 

водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 

реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої 

води.

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків 

університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні 

умови для навчального процесу.

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 

віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального 

процесу та адміністративно-господарського управління.

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 

потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 

збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 

продукції.



До послуг користувачів два абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м2, у т.ч.: для зберігання фондів -  567,9 м2, для обслуговування 

користувачів -  1320,1 м2.

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 

доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 

довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 

також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих 

місць.

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно 

контингенту

(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2 

1356/10013,2 х 100 = 13,54

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять; згідно 

ліцензійного обсягу

66619,4/14511,8 = 4,59 м2

Згідно фактичної кількості студентів

66619,4/10013,2 = 6.65 м2

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми

«Маркетинг», здійснюється випускаючою кафедрою «Маркетинг та бізнес- 

адміністрування». Кафедра має 4 відремонтовані аудиторії, в тому числі 3 

лекційних аудиторії, одну для курсового проектування, для проведення 

державних екзаменів, захисту магістерських робіт та проведення наукових 

конференцій. Кожна лекційна аудиторія має комплекс тематичних плакатів 

за фаховими дисциплінами.



Кафедра має три стаціонарні комп’ютери, один ноутбук, 

мультимедійне обладнання, два багатофункціональних пристрої. 

Комп’ютерний клас кафедри перебуває в процесі оновлення сучасною 

технікою.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:

Проведені розрахунки по всім показникам показують, що технологічні 

вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» і кафедри 

маркетингу та бізнес - адміністрування відповідають акредитаційним умовам 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» 

із освітньо-професійної програми «Маркетинг».



6. ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 

віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального 

процесу та адміністративно-господарського управління.

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 

потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 

збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 

продукції.

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, 

каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів.

Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2045 м2. Бібліотека ПДТУ філій не має.

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно 

контингенту

(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2

1356/10013,2 х 100 = 13,54

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять; 

згідно ліцензійного обсягу

66619,4/14511,8 = 4,59 м2

Згідно фактичної кількості студентів

66619,4/10013,2 = 6.65 м2



Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

користування в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій)

2659 + 1663 х 0,2 = 2991,6

1356/2991,6 х 100 = 45,3

Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки 

магістрів на економічному факультеті є рівень матеріально-технічної бази 

(МТБ).

Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою програмою 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня обслуговуються різними 

кафедрами і підрозділами університету, що обумовлює максимальне 

використання матеріальної бази щодо забезпечення навчального процесу.

Кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування постійно виконує цілий 

ряд заходів в плані розбудови і розвитку її матеріально-технічної бази. На 

сьогодні МТБ кафедри забезпечує виконання викладацьким та навчально- 

допоміжним персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє 

забезпечити необхідний рівень проведення лекційних і практичних занять в 

навчальних аудиторіях. Навчальні заняття для студентів 075 «Маркетинг» за 

освітньою програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

проводяться в аудиторіях університету та факультету.

На факультеті щорічно відбувається частковий ремонт усіх аудиторій. 

Обладнання аудиторій, лабораторій, методичних кабінетів, комп’ютерних 

класів, кабінетів дипломного та курсового проектування дозволяє ефективно 

проводити всі види занять.

Співробітники кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування разом з 

іншими робітниками факультету докладають багато зусиль для створення 

сучасної матеріально-технічної бази та її подальшого розвитку. Джерелами 

коштів на розвиток МТБ є певна частина грошових надходжень, що 

сплачують студенти контрактної форми навчання, а також спонсорська



допомога.

Проводиться значна робота у плані підвищення санітарно-технічного 

стану приміщень кафедри, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, а 

також контролю за дотриманням вимог техніки безпеки в навчальному 

процесі. Система контролю за дотриманням техніки безпеки, виробничої 

санітарії і протипожежної безпеки в приміщеннях кафедри функціонує згідно 

з вимогами наказів по університету і планів заходів, розроблених на 

факультеті.

Облік устаткування ведеться на основі інвентарних описувань 

матеріально-відповідальними особами згідно з розпорядженням ректора про 

відповідальність лаборантів кафедр, щодо закріплених за кафедрами 

технічних засобів навчання. Всі ці аудиторії мають сигналізацію, що 

дозволяє забезпечити цілісність устаткування.

Навчальний процес студентів 075 «Маркетинг» за освітньою 

програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня забезпечено 

необхідними навчальними приміщеннями. Кафедра має 4 предметні 

аудиторії та кабінети курсового і дипломного проектування (загальною 

площею 131,7 м2), приміщення для розташування кафедри (загальною 

площею 35,9 м ), методичний кабінет (площею 16,5 м ), допоміжні 

приміщення. Загальна площа службових приміщень кафедри становить 52,4

м2.

З урахуванням того, що студенти кафедри маркетингу і бізнес-

адміністрування обслуговуються багатьма кафедрами і підрозділами
2

університету, на одного студента денної форми навчання припадає 6,65 м 

аудиторного фонду, що відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня 

акредитації.

Санітарно-технічний стан приміщень в цілому відповідає нормативу. 

Всі студенти та викладачі проходять інструктаж по дотриманню вимог 

техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують



навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану, та 

їх обладнання надані у таблицях 6.1-6.5.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що перелік лабораторій і 

спеціалізованих кабінетів, лекційних аудиторій є достатнім щодо 

забезпечення навчального процесу за спеціальністю 075 «Маркетинг» за 

освітньою програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня.

Таким чином, площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача вищої освіти становить 6,65 м , що перевищує 

нормативне значення на 4,25 м .

Здобувачі вищої освіти забезпечені комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для 

виконання вимог освітньої програми «Маркетинг». Строк експлуатації 

комп’ютерної техніки не перевищує вісім років.

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням 

становить 45,3%, що перевищує норматив на 15,3%.

Здобувачі вищої освіти за необхідністю забезпечені гуртожитком.



Таблиця 6.1

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення
Повне

найменування 
власника майна

Площа, кв.метрів

Найменування та 
реквізити 

документа про 
право власності 

або оперативного 
управління, або 
користування

Документ про право користування 

(договір оренди)

Загальна

Призначена
для

використання 
під час 

навчання за 
спеціальністю, 

що
ліцензується

Призначена для 
використання за 

іншими
спеціальностями 

відповідно до 
отриманої ліцензії

Строк дії 
договору 
оренди

(з
по )

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

вул. Апатова 
(Італійська),П5 
корпус № 1

Державний вищий
навчальний заклад
«Приазовський
державний
технічний
університет»

16940,2 152 м2 16788,2

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

вул. Апатова 
(Італійська), 115 
корпус № 2 4561,8 - 4561,8

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

вул. Апатова 
(Італійська), 115 
корпус № 3

7602,6
- 7602,6

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086
вул. Грецька 
(Гречеська), 29 
корпус № 4

1858,9
- 1858,9

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488088

- - -



вул.
Університетська, 7 

корпус № 5
12523,5

106,7 м2 

120 м2
12296,8

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488087

- - -

вул. Казанцева, 16а 20,4м.2 Свідоцтво про

корпус № 6
1140,8

32,5 м2 

36,2 м2
1071,1

право власності 

САА № 488089 - - -

34,6 м2

вул.
Університетська, 7 
корпус № 7 Державний вищий

1586,8

- 1586,8
Свідоцтво про 
право власності

САА № 488087

- - -

вул.
Таганрозька,17 
корпус № 8

навчальний заклад
«Приазовський
державний
технічний
університет»

3769,2
- Законсервований

свідоцтво № 
311 - - -

вул. .Казанцева, 3а 

корпус № 9 3910,9
58,5 м2 

71,7м2
3780,7

Свідоцтво про 
право власності

№ 493

- - -

пр. Металургів, 54 
корпус № 11 6119 - 6119 ЯЯЯ № 339586 - - -

вул. Енгельса, 33 
корпус № 12

1913,1 -
На підставі оренди передано 
Управлінню Служби безпеки 
України

- -

вул. Апатова 
(Італійська), 132 
корпус № 13

4941,60 - 4941,60
свідоцтво № 33 - - -



вул. Анатова 
(Італійська). 115 
корпус № 14

Державний вищий 
навчальний заклад 
«1 Іриазовський 
державний 
технічний 
університет»

472.30 - 472.30
Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

вузі. Анатова 
(Італійська), 115 
корпус № 15 285,60 - 285,60

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

вул. Анатова 
(Італійська). 115 
корпус № 16 325.40 - 325.40

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

вул. Анатова 
(Італійська). 115 
корпус № 17 580.80 - 580.80

Свідоцтво про 
право власності

САА № 488086

- - -

В.С. Волошин



Таблиця 6.2
Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями

1 Іайменування приміщеня Площа приміщень (кв.м)

Усього У тому числі

власних орендованих зданих в 
оренду

] Іавчальні приміщення, усього: 66619.4 66619.4 - -

у тому числі:

І Іриміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторій приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

46331.8 46331.8

Комп'ютерні лабораторії 1702.3 1702.3 -

Спортивні зали 1758.6 1758,6 - -

Приміщення для науково - 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

6863.85 6863.85

3. Службові приміщення 20296.9 20296.9 - -

4. Бібліотека. 2041.3 2041,3 - -

у тому числі читальні зали 611.7 611,7

5. Гуртожитки 10111.4 10111.4 - -

6. їдальні, буфети 3618.8/706,36 3618.8/706.36 - -

7. 1 Ірофілакторії. бази відпочинку 1997.2 1997,2 - -

8. Медичні пункти 241.8 241.8 - -

ІНШЄ ^

----------------------/ігМ * К̂ГУВСІ±̂ >л/ \ \----

В.о.рекі В.С. Волошин



Таблиця 6.3

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

№
з/п

Н айменування 
лабораторій, 

спеціалізованих 
кабінетів, їх 

площ а

Н айм енування дисциплін Н айм енування 
обладнання, 

устаткування, 
їх  кількість

П ерелік
обладнання,

устаткування,
кількість

1 2 3 4 5
1 К ом п ’ю терний 

клас кафедри 
«Інформатика» 
ауд. 508 (72 м2)

Інноваційний розвиток 
підприєм ства 
Стратегічне управління

10 шт. П К Системній блок 
П роцессор Intel core 

4 Гб пам'ять 
процесор 3,16. -

2012 р.
2 Спеціальний 

кабінет кафедри 
«О хорона праці 

та
навколиш нього 

середовищ а) 
ауд. 1.238 

(198,42 м2):

1.238.1 (80,4 м2)

О хорона праці в галузі та 
цивільний захист

13 шт. П К Системній блок 
П роцессор Intel 

Pentium  G4400; мат. 
плата A sus H110M - 

K; пам'ять 
G O O D RA M  (GR 

2400 D 4642 17S/4G) 
D D R  4 -  2400 4 
G B2133 M Hz; 

Ж орсткий диск 
W estern D igital 500 

G b (W D 5000 LPLX)

1.238.2 (41,82
2м )

11 шт. П К

Системній блок 
П роцессор Intel 

Pentium  G4400; мат. 
плата A sus H110M - 

K; пам'ять 
G O O D RA M  (GR 

2400 D 4642 17S/4G) 
D D R  4 -  2400 4 
G B2133 M Hz; 

Ж орсткий диск 
W estern D igital 500 

G b (W D 5000 LPLX)

Системній блок 
П роцессор Intel 

Pentium  G4400; мат. 
плата A sus H110M - 

K; пам'ять



1.238.3 (76.2 м2)
12 шт. 1ІК

GOODRAM (GR 
2400 D 4642 17S/4G) 

DDR 4 -  2400 4 
GB2133 MHz; 

Жорсткий диск 
Western Digital 500 

Gb (WD 5000 LPLX)
*53 Спеціалізована 

лекційна 
аудиторія 
кафедри 

«Економічна 
теорія та 

інтелектуальна 
власність» 

ауд. 5.310 (57 
m2)

Глобальна економіка 
Інтелектуальна власність 
Управління
конкурентоспроможністю
Соціальна
відповідальність

ТЗН: ноутбук-1. 
мультимедійний 

проектор- 1

Ноутбук Asus E502N 
- 2017 р. 

мультимедійний 
проектор -ViewSonic 
-  PJD5154 -2017 р.

4 Спеціалізована 
лекційна 
аудиторія 

Економічного 
факультету 
ауд. 9.104 
(71.7.м2)

Логістичний менеджмент 
Фінансовий менеджмент 
Стратегічийй маркетинг

ТЗН: ноутбук-1. 
мультимедійний 

проектор- 1

Ноутбук Asus -  
К50С. 15.6-2010р. 

мультимедійний 
проектор Epson 
ЕВХ92 -  2011р.

5 Спеціалізована 
аудиторія 
кафедри 

маркетингу та 
бізнес-

адміністрування 
ауд. 6.16. 
(34.6м2)

Маркетинговий 
менеджмент 
Ризик-менеджмент 
Основи наукових 
досліджень

ТЗН: ноутбук-1. 
мультимедійний 

проектор- 1

Ноутбук Asus 
Х553М -2014 р 
мультимедійний 

проектор Led 
Projector CL720 - 

2015

6 Спеціалізована 
аудиторія 
кафедри 

маркетингу та 
бізнес-

адміністрування 
ауд. 6.11 (32.5 

m2)

Операційний менеджмент 
у бізнесі
Рекламніїй менеджмеїіт
Товарно-інноваційна
політика

ТЗН: ноутбук. 
мультимедійний 

проектор

Ноутбук Asus 
Х553М -  2014 р 
мультимедійний 

проектор
Led Projector CL720 - 

" 2015



Таблиця 6.4

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

плану зі спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 
____________ _____________ «Маркетинг»_______ ___________ _______

№
п/п

Н айменування 
ком п’ю терної 
лабораторії її 

площ а

Н авчальна дисципліна К ількість 
персональних 
ком п’ютерів 

із строком  
використання 

не більш е 
восьми років

Н азви пакетів 
прикладних 
програм  (в 
том у числі 

ліцензованих)

Н аявність
каналів
доступу

до
Інтернету

(так/ні)

1 2 3 4 5 6
1 К ом п’ю терний 

клас кафедри 
«Інформатика»

ауд. 508 (72
2\ м )

О пераційний м енедж мент 
в бізнесі

Стратегічний маркетинг 
Ризик-м енедж м ент 

У правління
конкурентоспромож ністю  

М аркетинг інновацій

12 шт. M ath CAD 
M S W ord 
M S Excel 
Auto CAD 

Internet 
explorer

Так

2 К ом п’ю терний 
клас кафедри 

економіки 
підприємств 

ауд. 6.09 (59,3 
м )

Маркетинговий 
менеджмент 

О снови наукових 
дослідж ень

Стратегічне управління 
Товарна інноваційна 

політика 
М аркетинг 

інтелектуальних 
продуктів

9ш т M ath CAD 
M S W ord 
M S Excel 
Auto CAD 

Internet 
explorer

Так

3 К ом п’ю терний 
клас кафедри 

охорони праці
ауд. 2.186 (57

2\м )

О хорона праці в галузі та 
цивільний захист 

Екологічний маркетинг

6 шт. M S W ord 
M S Excel 

Internet 
explorer 
O hrana

Так

4 К ом п’ю терний
клас

економічного
факультету

ауд. 9.106 (72,4
2\м )

Глобальна економіка 
Ф інансовий менедж мент 
Інноваційний розвиток 

підприєм ства 
Інтелектуальна власність

14 шт. M ath CAD 
M S W ord 
M S Excel 
Auto CAD 

Internet 
explorer

так



5 Комп'ютерний Рекламний менеджмент 36 шт. МаіЬ САБ Так
клас кафедри Логістичний менеджмент М8 \Уогсі

«Інформатика» Соціальна М8 Ехсеї
ауд. 238 відповідальність Аиіо САБ

(198,42 м2) Інтернет-маркетинг ІПІЄГПЄЇ
ехріогег

В.С. ВОЛОШИН



Інформація

про соціальну інфраструктуру 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Таблиця 6.5

№
п/п

Найменування об'єкта соціальної 
інфраструктури (показника, нормативу)

Кількість Площа

1. Гуртожитки для студентів 2 1011 1,4
2 . Житлова площа, яка припадає на одного 

студента у гуртожитку
- 9,5

ОЗ. їдальні та буфети 5 4325,16
4. Кількість студентів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах 
(осіб)

- 4,5

5. Актові зали 2 570
6 . Спортивні зали 4 1758,6

7. Плавальні басейни - -

8 . Інші спортивні споруди: - -

- стадіони 2 160,0
- спортивні майданчики - -
- корти 1 800,0
- тощо - -

9. Студентський палац (клуб) 1 1586,8

10. Інше

В.о. рект В.С.Волошин



7. ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального 

закладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі -  НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел 

та інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних 

ресурсів, здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, 

проводиться її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних 

джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб 

користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднює:

- традиційні фонди та послуги; -  електронний каталог бібліотеки, в тому 

числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в 

електронну бібліотеку; -  власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; -  

засоби доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та 

баз даних; -  віртуальні довідкові служби; -  служби формування цифрових 

копій, електронна доставка документів та міжбібліотечний абонемент; -  

віртуальні інформаційні або вебліографічні системи посилань на ресурси 

Інтернету.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в 

тому числі навчальної літератури -  220451 примірників, наукової 

літератури -  291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань 

складає 91340 одиниці.



Протягом останніх п’яти років простежується стабільна динаміка росту 

фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань.

Б60000

ББ0000

Б40000

530000

520000

510000

500000

490000

Динаміка росту фонду НТБ

550122

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної 

генерації за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного 

документу у освітньому та науковому процесах вузу.



Динаміка надходжень електронних документів
70000

62121

(.0)000

48832
60000

40000

50000

18442
20000

14049

10000

Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток електронної 

бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища вищого 

навчального закладу, надання дистанційного, цілодобового доступу до її 

ресурсів. У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:

- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовища 

університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує 

повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально- 

методичних видань, словників тощо;

- сайт дистанційного навчання;

- науковий електронний архів (університетській репозиторій), у якому 

накопичується, зберігається, розповсюджується та забезпечується постійний 

і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій викладачів нашого

вузу;

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні 

ресурси віддаленого доступу.



Е л е к т р о н н и й  к а т а л о г  Н Т Б  забезпечує якісний, оперативний, 

багатоаспектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі 

та в будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні бібліотеки 

користувачем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі Інтернет, 

можливість мобільного пошуку інформації в зручний для користувача час, 

додаткові сервіси роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних 

бібліографічних ресурсів.

На сьогодні с а й т  н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н и х  м а т е р іа л ів

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в 

оболонці програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук 

і структурування інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком 

та видом видання, факультетом, кафедрою. Для всіх користувачів доступна 

статистика загальної кількості матеріалів. Сайт НММ поповнюється також 

монографіями, підручниками і навчальними посібниками викладачів ПДТУ, 

які з 2014 р. проходять обов'язкове грифування вченою радою ун-ту. Всі 

матеріали доступні користувачам в авторизованому режимі.

http://umm.pstu.edu


Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» 

орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для навчання 

студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розробок (далі 

-  НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес 

стандартизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. Був розроблений 

комплекс стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований 

корпоративний підхід до оформлення НММ, що видаються у ДВНЗ «ПДТУ». 

Були розроблені наступні Стандарти організації:

- Види видань в сфері навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу. Загальні вимоги

- Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних виданнях. 

Загальні вимоги

- Нормоконтроль видань в сфері навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. Порядок організації та проведення

Нормоконтроль щодо дотримання стандартів було покладено на 

науково-технічну бібліотеку вузу.

В результаті впровадження стандартизації в процес видання навчально - 

методичної літератури досягнуті наступні результати:

- максимальний ступінь уніфікація процесу видання НММ;

- створення єдиних і зрозумілих правил оформлення НММ;

- істотне підвищення якості НММ;

- формування структурованої авторизованої бази даних НММ;

- впровадження на постійній основі уніфікованих методів моніторингу 

роботи факультетів вузу по виданню НММ;

- забезпечення відповідності НММ вимогам національних, 

міждержавних і міжнародних стандартів.

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню ін с т и т у ц ій н о г о  

р е п о з и т о р ія  -  колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu).

http://eir.pstu


На сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з 

чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться 

робота по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для 

поширення досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання 

рівня цитованості, інституційний репозиторій зареєстрований в міжнародних 

відкритих архівах ROAR і OpenDOAR.

ЕЛЕКТРОННИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ П Д Т У -
НАДІЙНИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Забезпечує ВІЛЬНИЙ доступ О pen a c c e s s  до 
повнотекстової колекції репозиторію

Формує особисті колекції 
науковців університету

Зареєстрований у міжнародних директоріях

відкритих архівів DOAR та ROAR

Відсгежує кількість звернень до кожного документу та 

створює ТОП50 найбільш скачуваних матеріалів

О ф іц ій н и й  с а й т  б іб л іо т е к и  П Д Т У  (http://ntb.pstu.edu) -  це інтерактивна 

платформа для інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки

університету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 

електронних наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями 

на архіви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та 

правової інформації, інших освітніх ресурсів.

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів 

бібліотека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх 

використання (табл. 7). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти 

років базою даних електронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково - 

методичних видань ПДТУ.

http://ntb.pstu.edu


Таблиця 7 -  Динаміка кількості скачувань електронних видань (за

даними G o o g le  A n a ly t i c s )

Назва бази даних 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Сайт навчально- 
методичних матеріалів 
викладачів ПДТУ 295054 373767 483359 485264 492183

Інституційний репозиторій 9251 55938 134101 192188 222623

Сайт бібліотеки ПДТУ 20682 23911 44291 47492 49735

Електронний каталог 14425 17179 25696 27099 29283

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» 

науковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової 

інформації. У продовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 

20 баз даних наукової інформації, серед яких EBSCO Publishing, Cambridge 

Journals Online, OECD iLibrary, Де Гройтер (De Gruyter), Cambridge Core, 

Academic Search™ Complete та eBook, EBSCO eBook Academic Subscription 

Collection, Access Engineering, McGraw-Hill eBook Library та ін.

У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими 

вишами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які 

відбирались спеціально створеною Комісією. Комісія враховувала такі 

критерії, як спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних, 

можливість надання такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій 

у наукових журналах, що включені до Web of Science Core Collection та 

Scopus, тощо. На допомогу науковцям на сайті бібліотеки розміщені 

методичні рекомендації тим, хто хоче опублікувати наукову статтю в 

журналах Scopus та Web of Science. Розроблена комплексна методика пошуку 

та відбору видань у наукометричних базах даних.

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів 

(університету, факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). Сьогодні



український вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки 

формальною вимогою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а 

базовим показником, що відображає його наукову діяльність. Підвищення 

якості наукових публікацій, актуальність тематики, а також рейтинг видання, 

в якому вони надруковані та відображення їх у міжнародних наукометричних 

БД -  вимога часу.

НТБ ПДТУ постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 

студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, 

співробітникам ВНЗ згідно з їх інформаційними запитами. З метою 

забезпечення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних 

ресурсів, бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх 

фондів, сервіси для дистанційних користувачів, надає можливість 

скористатися безкоштовним Wi-Fi.

До послуг користувачів два абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м2, у т.ч.: для зберігання фондів -  567,9 м2, для обслуговування 

користувачів -  1320,1 м2.

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 

доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 

довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 

також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих 

місць.

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.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ПДТУ -

М У Л Ь Т И М Е Д І Й Н Е  ОСВІТНЄ С Е Р Е Д О В И Щ Е

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВІСИ

Вітаємо Вас на сайті науково-технічної бібліотеки ДВНЗ 
«Приазавський державний технічний університети - однієї з 
найбільших технічних бібліотек регіону

Електронна доставка 
документів

Віртуальні виставки

On-line консультації

Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати 

заборгованість, спростило систему реєстрації та перереєстрації користувачів, 

дало можливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з 

будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету.

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної 

бібліотеки вузу:

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених;

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування 

користувачів бібліотеки;

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як 

онлайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр;

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної 

бібліотеки.



Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. 

Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал 

електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до різноманітних 

форм навчальних та наукових видань. Це особливо актуально в зв'язку з 

великою зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними різних видів 

діяльності, розвитком дистанційної форми навчання. Одним з переваг 

електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і 

повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у 

режимі 24/7.

Важливим завданням бібліотеки є робота з формування інформаційної 

культури користувачів. У бібліотеці проводяться заняття зі студентами 

першого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено 

формування в студентів:

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних і 

традиційних каталогів, картотек;

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і 

науково-дослідної діяльності;

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку 

інформації і систематизації даних;

- умінь і навичок володіння формалізованими методами аналітико - 

синтетичної обробки інформації;

- прийомів правильного оформлення письмових замовлень на книги та 

періодичні видання;

- навичок бібліографічно грамотного складання списків літератури для 

рефератів, курсових і дипломних робіт.

Таким чином, робота за зазначеним спецкурсом створює умови для 

наближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його 

практичної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення 

студентів.



Одним з основних завдань бібліотеки є популяризація книг серед різних 

груп користувачів. Це -  книжкові виставки-презентації, перегляди та огляди 

літератури, проведення різноманітних заходів. Щорічно НТБ організує більш 

200 книжкових виставок та переглядів, біля 50 культурно-просвітницьких 

заходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету постійно використовує 

в своїй роботі віртуальні виставки та презентації як наочно-пізнавальну 

форму популяризації книги.

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її 

роботи новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: 

підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функцій, які 

потребують найповнішого інформаційного забезпечення навчально- 

виховного та науково-дослідного процесів, надання інформаційно- 

методичної допомоги студентам, викладачам, співробітникам ВНЗ.



Таблиця 7.1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

№
з/п

І Іайменування 
бібліотеки

Плота 
(кв. м)

Обсяг фондів
навчальної.
наукової
літератури
(примірників)

Наявність читального 
залу, його площа (кв. 
м). кількість 
посадкових місць

Примітка*

1 . Науково -  технічна 
бібліотека

2045.0 550122 4 читальних залів, 
площа 652.3 кв.м.. 300 
посадочних місць

2 Електронна 
бібліотека (всього):

“ 62121 “

3. Сайт навчально-
методичних
матеріалів
викладачів
ПДТУ

1 0 2 0 0 Ресурс
власної
генерації

4. Інституційний
ренозитарій

13500 Ресурс
власної
генерації

5. Електронна
бібліотека
наукових
публікацій

38421 Запозичені 
ресурси (з 
мережі 
Іптернет)

6 . Електронний
каталог

г405600 Ресурс
власної
генерації

7. ьд
мультимедійних
презентацій

25 Ресурс
власної
генерації

8 . Електронні 
журнали(назви)

420 Запозичені 
ресурси (з 
мережі 
Інтернет)

9. Мережці віддалені 
ресурси

Понад 55 млн. 
документів

Запозичені 
ресурси (з 
мережі 
Інтернет)

В.о.ре В.С. Волошин



Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою

Таблиця 7.2

№ Назва дисциплін за 
навчальним планом Автор Назва підручника (навчального посібника) Видавництво, рік та мова видання

Кількість 
примірників у 

бібліотеці ДВНЗ 
ПДТУ

1

ОСГ1

Глобальна економіка

А.С. Булатов Мировая ^кономика: учебник для вузов М. : ^кономисть, 2005. - 734 с., російська 2

2
С. Філіпенко, О.І. Рогач, 
О.І. Шнирков

Світова економіка: підручник для вузів К. : Либідь, 2002. - 582 с., українська 25

3
А.С. Філіпенко. Міжнародні економічні відносини : Історія: 

підручник для вузів
К. : Либідь, 2006, українська 15

4
Г.А. Семенов, М.О. 
Панкова, А.Г. Семенова

Міжнародні економічні відносини: аналіз 
стану,реалії і проблеми : навч. посібник для вузів

К. : Центр навчальної літератури, 2006, українська 10

5
В.В. Козик, Л.А. 
Панкова, Н.Б. 
Даниленко

Міжнародні економічні відносини: навч. посібник 
для вузів

К. : Знання , 2008, українська 25

6

Щолокова, Елена 
Михайловна.

Опорньш конспект лекций по курсу 
"Внешнеторговьіе сделки": [методическое пособие] 
для студентов специальности "Маркетинг" / Е.М. 
Щолокова ; ПГТУ. Каф. менеджмента и маркетинга.

Мариуполь : [б. и.], 2008. - 10 с., російська 115

7
Рум'янцев, А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів / А.П. 
Рум'янцев, Н.С. Рум'янцева

К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 375 с., 
українська

25

8
1.1. Дахно [та ін.]; ред.
1.1. Дахно

Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний 
посібник /

К. : Центр навчальної літератури, 2006. -  359, 
українська

10

9
Ноздрева, Раиса 
Борисовна

Маркетинг: как побеждать на рьшке М. : Финансьі и статистика, 1991. - 304 с, російська 15

10
Пахомов, Сергей 
Борисович.

Международньш маркетинг: опьіт работьі 
зарубежньїх фирм

М. : АНКИЛ, 1993. - 92 с. - (Международньш 
бизнес), російська

25

11 Капранова Л. Г.

Глобальна економіка [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни «Глобальна економіка» для студентів 
спеціальностей 051 «Економіка підприємства», 075 
«Маркетинг», 072 «Фінанси і кредит», 071 «Облік і 
аудит» всіх форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  36 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12060 електрон. версія 

друк. публикації

12
Радзієвська С.О.

Глобальна економіка [] : конспект лекцій для студ. 
економ. напрямів підготовки усіх форм навчання / 
С. О. Радзієвська ; Держ. економ.-технолог. ун-т 

транспорту. - електрон. текст. дан.

К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. - 344 с. -Режим 
доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN

електрон. версія 
друк. публикації

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12060
http://lib.pstu.edu/cgi-bin/irbis64r
http://lib.pstu.edu/cgi-bin/irbis64r


1
А.В. Шегда, Т.М. 
Литвиненко, М.М. 
Нахаба; ред. А.В. Шегда

Економіка підприємства: навч. посібник для вузів К.: Знання, 2005, українська 199

2 В.С. Рижиков та інші Економіка підприємства: практикум: навч. посібник 
для вузів

К.: Слово, 2004, українська 15

3
С.Ф.Покропивний, 
Г.О.Швиданенко, 
О.С.Федонін та ін

Економіка підприємства: збірник практичних задач і 
конкретних сітуацій: Навчальний посібник для вузів

К.: КНЕУ, 2000. -  327 с., українська 7

4 П.С. Єщенко, Ю.І. 
Палкій.

Сучасна економіка: навч. посібник для вузів К.: Вища школа, 2005. - 327 с., українська 61

5
ОСГ2

І.М. Бойчик, М.С. Харів, 
М.І. Хопчан,
Ю.В. Піча.

Економіка підприємства: навчальний посібник для 
вузів

Київ: Каравелла; Львів: Новий світ: [б. и.], 2001. -  
292 с., українська

3

6 Інноваційний розвиток 
підприємства

Т.О. Примак. Економіка підприємства: Навч. посібник К.: Вікар, 2002. - 176 с., українська 5

7
Й.М.Петрович, 
І.О.Будіщева, 
І.Г.Устінова та інші

Економіка виробничого підприємництва: 
навчальний посібник для вузів

К.: Знання, 2001. -  405 с., українська 3

8 А Л. Хотомлянский, 
Т.Н. Черната

^кономика предприятия: учеб. пособие для вузов Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2007. - 548 с., російська 49

9 О.О. Гетьман, 
В.М. Шаповал

Економіка підприємства: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2006, українська 5

10
Н. С. Захаренко Економіка підприємства [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій по курсу «Економіка підприємства»
Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  93 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9510,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

11
Н. М. Потапова, 
В. В. Тюріна

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки з самостійного вивчення 
дисципліни «Економіка підприємства»

Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  23 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1170,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

1 Мельник П.В., Савченко 
Л.А.

Правоведение К.: «МП Олеся». 2001, російська 10

2 Колодій А.М. Основи держави та права К.: Либідь. 1997, українська 30
3 Копейчиков В.В. Правоведение. К.: Юринком Интер. 2003, українська 25
4 Скакун О.Ф. Теория государства и права Харьков: Консул, 2003, російська 20

5
ОСГ3

Інтелектуальна власність

Онищенко, В. Ф. Организация и ̂ кономика частного 
предпринимательства

К. : Ділова Україна, 1993. -  95, російська 15

6
Шлапак, Наталья 
Степановна.

Сборник хозяйственньїх ситуаций по курсу 
"Хозяйственное законодательство

Мариуполь [б и], 2001 11 с , російська 170

7 Бердникова, Татьяна 
Борисовна.

Рьшок ценньїх бумаг и биржевое дело [Текст] : учеб. 
пособие для вузов

М. : ИНФРА-М, 2000. - 270 с, російська 3

8
Г.Б. Поляк, В.А. 
Швандар; Ред. В.Я. 
Горфинкель.

Хозяйственное законодательство учебник для вузов М. : ЮНИТИ, 2000. - 475 с., російська 1

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9510
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1170


9 Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів: маркетигові дослідження К. : Центр учбової літератури, 2007. - 222 с., 
українська

5

10
Швець Г.О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій по дисципліні «Інтелектуальна 
власність» для студентів всіх форм навчання

Маріуполь: ПДТУ, 2017. -  90 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840

електрон. версія 
друк. публикації

11

Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність [] : навч. посібник для 
студ. ВНЗ / І. О. Мікульонок ; Нац. техн. ун-т 
України „КПІ”. - 3-тє вид., перероб. та доп.

К. : Кондор, 2014. - 242 с. - Режим доступу: 
http://lib.pstu.edu/cgi-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN KN&P21DBN KN

електрон. версія 
друк. публикації

1

ОСГ4

Охорона праці в галузі та 
цивільний захист

Є. О. Геврик Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів

К.: Ельга-Н : КНТ, 2008. -  382 с., українська 22

2
Є.П. Желібо, Н.М. За- 
веруха, В.В. Зацарний 
ред. Є.П. Желібо

Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів

К.: Каравела, 2009. -  342 с., українська 3

3 Є.П. Желібо, Н.М. 
Заверуха.

Безпека життєдіяльності: навч. Посібник для вузів К.: Каравела, 2003. -  326 с., українська 25

4
Т. С. Бондаренко [та 
інші.];
ред. В. В. Березуцький

Розрахунки з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності: навчально-методичний посібник 
для студентів усіх спеціальностей

Харків: Факт, 2006. -  148 с., українська 3

5 Р.С. Яким Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник для 
вузів

Львів: Бескід Біт, 2005. - 303 с., українська 15

6 В.А. Гайченко, Г.М. 
Коваль.

Основи безпеки життєдіяльності людини: навч. 
Посібник для вузів

К.: МАУП, 2002. -  228 с., українська 10

7 М.І. Стеблюк Цивільна оборона та цивільний захист: підручник 
для вузів

К.: Знання -  Прес, 2007. -  487 с., українська 3

8 С. В. Шапошникова, В. 
В. Чигарьов.

Система управління охороною праці : навч. 
посібник для студ. ВНЗ

Донецьк : Ноулідж, 2012. - 112 с., українська 10

9

В. А. Бурко, Н. 
Ю.Елистратова, Т. Г. 
Данилова

Охрана труда в отрасли рлектронньш ресурс] : 
методические указания к вьіполнению контрольной 
работьі по дисциплине «Охрана труда в отрасли» 
для студентов ^кономических и социально- 
гуманитарньїх специальностей заочной формьі 
обучения

Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  13 с. -  Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9982,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

10
В. В. Кухарь Охрана труда в отрасли рлектронньш ресурс] : 

методические указания по вьіполнению 
практических работ по дисциплине «Охрана труда в 
отрасли» для магистров

Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  36 с. -  Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2997,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

11

Т. Н. Башмакова Охрана труда в отрасли рлектронньш ресурс] : 
методические указания для самостоятельной работьі 
студентов по учебной дисциплине «Охрана труда в 
отрасли»

Мариуполь : ПГТУ, 2010. -  29 с. -  Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/3551,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840
http://lib.pstu.edu/cgi-
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9982
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2997
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/3551


1 Д.А. Ендовицкий Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. 
пособие для вузов

М.: Финансьі и статистика, 2001. -  239 с., російська 1

2 А.П. Мельничук. Деловое администратирование: учебное пособие для 
вузов

М.: ТАНДЕМ, 1998. - 327 с., російська 2

3
Ред. М. Хесселя. Корпоративное управление: владельцьі, директора и 

наемньїе работники акционерного общества. Пер. с 
англ.

М. : Джон Уайли ^нд Санз, 1996. - 240 с., російська
12

4 В.С. Пономаренко [и
др.1

Корпоративное управление машиностроительньїм п 
редприятием: проблемні, пути решения: монография

Харьков : ИНЖЗК, 2006. - 226 с., російська 2

5 О.В. Мороз, Н.П. 
Карачина

Соціально-економічні аспекти ефективності 
корпоративного управління: монографія

Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 175 с., укр 1

6 ОСГ5 О. О. Охріменко, Т. В. 
Іванова.

Соціальна відповідальність : навч. посіб. «Київський політехнічний інститут», 2015. -  180 с.,
ук.

2

8
Соціальна відповідальність М. А. Саприкіна, М. А. 

Саєнсус, А. Г. Зінченко 
та ін.;

Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та 
управлінська практика : посібник К. : Фарбований лист, 2011. -  480 с., українська 1

9

В. В. Гончар, 
Т. В. Горохова

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки до самостійної роботи студентів 
з навчальної дисципліни «Соціальна 
відповідальність» для магістрів спеціальності 075 
«Маркетинг»

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  23 с.- Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11046,
українська електрон. версія 

друк. публика-ції

10
В. В. Гончар, 
Т. В. Горохова

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки до проведення практичних 
занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» » 
для магістрів спеціальності 075 «Маркетинг»

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  31 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045,
українська

електрон. версія 
друк. публика-ції

1 Ю.В. Пономарьова Логістика: навчальний посібник К. : Центр навчальної літератури, 2005, українська 16
2 А.Г. Кальченко Логістика: підручник для вузів К. : КНЕУ, 2006, українська 14
3 М.А. Окландер Логістика: навч. посібник для вузів К. : Зовнішня торгівля, 2005, українська 7

4
ОПП1

Логістичний менеджмент

Т.В.Горохова Логістичний менеджмент: методичні вказівки 
до самостійного вивчення дисципліни 
«Логістичний менеджмент» для студентів 
спеціальності 075 «Маркетинг»» всіх форм 
навчання

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. -  28 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13588

електрон. версія 
друк. публикації

5

Т.В.Горохова Логістичний менеджмент: методичні вказівки 
до проведення практичних занять з 
дисципліни «Логістичний менеджмент» для 
студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх 
форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  50 с. [Електронний 
ресурс] -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13924

електрон. версія 
друк. публикації

1 Ф. Котлер Маркетинговий менеджмент. СПб.: ПИТЕР,2001, 749с., російська 10

2 ОПП2

Маркетинговий

Л.В. Балабанова [та ін.]; 
ред. Л.В. Балабанова.

SWOT-аналіз - основа формування маркетингових 
стратегій: навч. посібник для вузів

К.: Знання, 2005. - 301 с., українська 6

3 Ф. Котлер Маркетинг менеджмент: ^кспресс-курс: пер. с англ. СПб. и др.: ПИТЕР, 2004. - 495 с., російська 1
4 В.М. Щербань Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 222 с., 5

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11046
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11045
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13588
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13924


для вищих навчальних закладів українська

5 В.П. Пелішенко Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник 
для вузів

К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 199 с., 
українська

5

6
М.І. Белявцев [та ін.]; 
ред. М.І. Белявцева, В.Н. 
Воробйова

Маркетинговий менеджмент: навч. посібник для 
вузів

К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 407 с., 
українська

11

7 А.В. Войчак Маркетинговий менеджмент К.: КНЕУ, 1998, 267с., російська 10
8 П. Дойль. Маркетинг -  менеджмент и стратегии СПб.: ПИТЕР, 2002, 538с., російська 17

9

Белявцев М. И., 
Гриценко С. И., 
Алтухова И. Н. и др

Маркетинг и логистика в управлении коммерческой 
деятельностью предприятий : отраслевой и 
региональний аспектні: [монография]

- Донецк : ДонНУ, 2012. - 523 с., російська 1

10

Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства [] : навч. посібник / Л. В. 
Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. 
нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського,

К. : Центр учбової л-ри, 2012. - 612 с. : табл. - (Школа 
маркетингового менеджменту).- Режим доступу: 
httD://lib.Dstu.edu/cgi-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I

електрон. версія 
друк. Публикації

Ін-т екон. і упр., Каф. маркетинг. менеджменту. - 21DBN=KN&P21DBN=KN
електрон. текстові дан.

11
О. В. Калінін. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : 

програма навчальної дисципліни «Маркетинговий 
менеджмент» підготовки магістра спеціальності 
8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Маріуполь : ПДТУ, 2014. -  29 с. -  Режим доступу: 
httD://umm.Dstu.edu/handle/123456789/9375 
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

1 Батра Раджив Рекламний менеджмент Санкт-Петербург Изда-тельский дом „Вильямс”, 
2000г., російська

10

2 Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент Санкт-Петербург, 2001г., російська 10

3 Котлер Ф. Основи маркетинга Санкт-Петербург Изда-тельский дом „Вильямс”, 
1999г., російська

10

4 Е. Ромат Реклама: учебное пособие Харьков, 1999г, російська. 10
5 Ф. Дейян Реклама: учебное пособие Москва , 1992г, російська. 10

6 І.А. Юргутіс, І.І. 
Кравчук

Основи менеджменту: навч. посібник для вузів К.: Освіта, 1998. -  254 с., українська 39

7 ОПП3
Н.С. Шлапак Учебно-методическое пособие по курсу 

«Менеджмент»
Мариуполь: [б. и.], 1999. - 28 с., російська 140

8 Рекламний менеджмент О.І. Лесюк та ін Короткий словник з економіки та менеджменту К.: "Спалах"ЛТД, 1996. - 312 с., українська 20

9 Т.О. Скрипко, О.О. 
Ланда

Менеджмент: навч. посібник для вузів К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 174 с., 
українська

3

10

О.В.Калінін Рекламний менеджмент [Електроний ресурс] : 
конспект лекцій з дисципліни «Рекламний 
менеджмент» для студентів економічних 
спеціальностей всіх форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  115 с. -  Режим 
доступу:
http://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14785

електрон. версія 
друк. публикації

11
Т.В.Серкутан Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : 

методичні вказівки до самостійної роботи з 
курсу «Рекламний менеджмент» для студентів

Маріуполь : ПДТУ. -  2011. -  17 с. -  Режим 
доступу:
htto://umm.Dstu.edu/handle/123456789/2876

електрон. версія 
друк. публикації

http://umm.Dstu.edu/handle/123456789/14785


спеціальності 6.030601 «Менеджмент. 
Бакалавр» денної та заочної форми навчання

1
Ю.В. Соболев, В.С. 
Верлока, М.В. Мака- 
ренко; Ред. В.С. Вер
лока, И.Д. Михайлов

Основи менеджмента: учеб. пособие для вузов Харьков: Основа, 1996. - 350 с., російська 15

3
Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. 
Грабар.

Психологія управління [Текст] : підручник для 
студентів вищих навчальних закладів

К. : Центр учбової літера-тури, 2011. - 663 с., 
українська

3

4
ред. І. В. Лилик Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою 

статі [Текст] : монографія
К. : ТОВ БД "Аванпост-прим", 2011. - 89 с., 
Українська 1

7
Т. В. Серкутан. Рекламний менеджмент [Електронний ресурс]: 

опорний конспект лекцій
Маріуполь : ПДТУ, 2011. -  64 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2813,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

8
Т. В. Серкутан Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : 

методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Рекламний менеджмент»

Маріуполь : ПДТУ. -  2011. -  14 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2862,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

9 Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: практ. 
руководство.

М.: Фолиум, 1996, російська 10

10 ОПП 4

Стратегічний маркетинг

В.А. Винокуров Организация стратегического управления на 
предприятии.

М.: 1996., російська 13

11 В.Г. Герасимчук Маркетинг: теорія і практика. К.: Вища шк., 1994, українська 10
12 В.Г. Герасимчук Управление маркетингом. К.: ИСИО, 1993, російська 10
13 Дракер П. Управление, нацеленное на результати. М.: Технол. шк. бизнеса, 1993, російська 11

14 М. Портер Международная конкуренция. М.: Междунар. отношения, 1993, російська 17

15 Ф. Котлер Основи маркетинга. М.: ^кономика, 1993, російська 10

16

В. П. Мікловда [та ін.] Стратегічне управління конкуренто-спроможністю : 
епістомологічні підходи та практична проблематика 
: монографія

Ужгород : Ужгород. нац. ун-т. [б. и.], 2012. - 297 с.,
Режим доступу: http://lib.pstu.edu/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN
українська

електрон. версія 
друк. Публикаці

17 Ж. Ламбен Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 1996, російськ. 10

20

В В Гончар Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] 
методичні вказівки до виконання практичних занять 
з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» 
для студентів спеціальностей 8.03050701 
«Маркетинг», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» 
всіх форм навчання

Маріуполь ПДТУ, 2015 43 с Режим доступу
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8859,
українська

електрон версія 
друк. Публикації

1 В1СГ1
Папковская Пелагея 
Яковлевна.

Методология научних исследований: курс лекций: 
для студентов вузов.

Минск : Информпресс, 2002. - 176 с., російська 1

2 Основи наукових Макогон, Юрий 
Владимирович

Основи научньїх исследований в ^кономике : учеб. 
пособие для вузов

Донецк : ДонНУ, 2004. - 174 с., російська 1

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2813
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2862
http://lib.pstu.edu/cgi-
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8859


3 досліджень Афонов, Анатолий 
Петрович.

Философские проблемні научного познания: курс 
лекций для магистров ПГТУ всех форм обучения

Мариуполь : ПГТУ, 2011. - 99 с., російська 15

4

Гол. ред. В. С. Волошин 
; ред. І. А. Ленцов ; укл. 
Н. В. Залевська.

Тези доповідей учасників Х регіональної 
студентської науково-технічної конференції "Наука 
-  перші кроки" [Текст] : у 3-х т. / Регіональна 
студентська науково-технічна конференція "Наука -  
перші кроки" (18-22 квітня 2016 р. ;

Маріуполь : ПДТУ, 2016 - 
Т. 3. - 2016. - 257 с., українська

15

5 О. В. Малихін [та ін.] Методика викладання у вищій школі : навч. 
посібник

К. : КНТ, 2014. - 260 с., українська 10

6

З. В. Фролова Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з самостійного вивчення 
дисципліни «Основи наукових досліджень» для 
студентів напряму підготовки «Менеджмент» всіх 
форм навчання. -

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  26 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10580,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

7

З. В. Фролова Методологія наукового пізнання [Електронний 
ресурс] : методичні вказівки з самостійного 
вивчення дисципліни «Методологія наукового 
пізнання» для студентів напряму підготовки 07 
«Управління та адміністрування всіх форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  24 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10578,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

1

В1СГ2

Стратегічне управління

Т.П.Любанова, 
Л.В.Мясоедова, 
Ю.А. Олейникова

Стратегическое планирование на предприятии: 
Учеб. пособие для вузов

М.: ПРИОР, 2001. - 267 с., російська 2

2 Н.Ю. Круглова, М.И. 
Круглов

Стратегический менеджмент: Учебник для вузов М.: РДЛ, 2003. - 462 с., російська 2

3 Мескон М.Х. и др. Основні менеджмента СПб.: Наука, 1996, російська 25
4 В.В. Ременников Разработка управленческих решений М.: ЮНИТИ, 2001, російська 9

5

В. В. Гончар, О. В. 
Калінін.

Стратегічне управління [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки з самостійного вивчення курсу 
«Стратегічне управління» для студентів 
спеціальностей 073 «Менеджмент «Бізнес- 
адміністрування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 075 
«Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», 
«Менеджмент транспорту та логістика» денної, 
заочної та інших форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  40 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341,
українська

електрон. версія 
друк. Публікації

6 Р.А. Фатхутдинов Управленческие решения: Учебник для вузов. 4-е 
изд., перераб. и доп.

М.: ИНФРА -  М, 2001. -  282 с., російська 1

7 А.А. Томсон, 
А.Дж.Стриклентд

Стратегический менеджмент М.: Дело, 1992, російська 17

8
В. В. Гончар Управління системою стратегічних змін в діяльності 

підприємств: проблеми формування, розвитку та 
використання : монографія

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. -  280 с., 
українська

10

9 П Л.Гордієнко Стратегічний аналіз: навч. посібник для вузів/ П.Л. 
ордієнко; Міжнародний науково-технічний ун-т

К.: Алерта, 2006, українська 4

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10580
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10578
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11341


10 З.Є.Шершньова, С.В. 
Оборська

Стратегічне управління: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. - 384 с., українська 30

11
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

12 В. М. Колосок Методологія розвитку стратегічного управління 
великих промислових підприємств : монографія

Маріуполь : ПДТУ, 2012. - 247 с., українська 10

13 Н. Е. Аванесова, О. В. 
Марченко

Стратегічне управління підприємством та сучасним 
містом : теоретико-методичні засади : монографія

Харків : ТОВ "Щедра садиба плюс", 2015. - 195 с. 
українська

10

14
Колосок В. М., О. С. 
Богачов, А. В. Алістаєва.

Стратегічне управління розвитком персоналу 
промислових підприємств [Електронний ресурс] : 
монографія

Маріуполь : ПДТУ, 2011. -  244 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/710
Українська

електрон. версія 
друк. Публікації

1

В1СГ1

Фінансовий менеджмент

И.А. Бланк Управление использованием капитала К.: Ника-Центр; ^льга, 2000, російська 10

2 В.М. Шелудько Фінансовий менеджмент: підручник для вузів К.: Знання , 2006, укра-їнська 2

3
Р.Н. Лепа Информационньїе технологии в финансовом 

менеджменте: курс лекцій
Донецк, 2001 -  ^лектрон, російська 1

4 С.Я. Салига Фінансовий менеджмент: навч. Посібник для вузів. К.: Центр навчальної літе-ратури, 2006, українська 1

5
О. В. Хаджинова Уравління взаємодією промислових підпри-ємств з 

контрагентами у підприємницькій мережі : 
концепція, методи та моделі: монографія

Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  218 с., українська 10

6

Т. Д. Косова [та ін.] Організація і методика економічного аналізу 
[Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів

К. : Центр учбової літера-тури, 2012. -  527 с. - 
Режим доступу: http://lib.pstu.edu/c2i- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I

електрон. версія 
друк. публикації

21DBN=KN&P21DBN=KN
Українська

8
О. В. Хаджинова Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : 

методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  33 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8925,
українська

електрон. версія 
друк. публикації

9
Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : 

навч. посіб.
Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  235 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10559,
українська

електрон. версія 
друк. публикації

1
Т.В. Омельяненко, Н.В. 
Задорожна

Операційний менеджмент: навчально-методичний 
посібник для самостійного вивчення дисципліни

К.: КНЕУ, 2006, українська 13

2
І.А. Олійник, В.Г. 
Пасічник, В.І. Роман - 
чиков, О.В. Акіліна

Операційний менеджмент: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2006, українська 8

3 О.В. Михайловська. Операційний менеджмент: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів

К.: Кондор, 2008, українська 6

4 В.О. Василенко, Т.І. 
Ткаченко.

Виробничий (операційний) менеджмент: 
навчальний посібник

К.: Центр навчальної літератури, 2005, українська 15

5 С.В. Ильдеменов, А.С. Операционньїй менеджмент: учебник М.: ИНФРА-М, 2005, російська 5

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/710
http://lib.pstu.edu/c2i-bin/irbis64r
http://lib.pstu.edu/c2i-bin/irbis64r
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http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10559


В1ПП1

Операційний менеджмент

Ильдеменов,
6 В.А. Козловский [и др.] Производственньш менеджмент: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2006, російська 8

7
С.В. Ильдеменов, А.С. 
Ильдеменов, С.В. Лобов

Операционньш менеджмент : учебник для 
слушателей образовательньїх учреждений, 
обучающихся по прогр. МВА

М. : ИНФРА - М, 2005. - 337 с., російська 1

8 О.М. Сумець Основи операційного менеджменту: теоретичний 
аспект і практичні завдання : підручник для вузів

К. : Професіонал, 2016, українська 1

9 В.М. Трояновский Математическое моделирование в менеджменте: 
учеб. пособие для вузов

М. : Изд-во РЛД, 2012. - 252 с., російська 6

10

О. В. Калінін Операційний менеджмент у бізнесі [Електронний 
ресурс] : методичні вказівки з самостійного 
вивчення курсу «Операційний менеджмент у 
бізнесі» для студентів спеціальностей 073 «Бізнес- 
адміністрування», 075 «Маркетинг» денної, заочної 
та прискореної форми навчання

-  Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  45 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11330,
українська

електрон. версія 
друк. публикації

11

О. В. Калінін Операційний менеджмент у бізнесі [Електронний 
ресурс] : методичні вказівки до проведення 
практичних занять з курсу «Операційний 
менеджмент у бізнесі» для студентів спеціальностей 
073 «Бізнес-адміністрування», 075 «Маркетинг» 
денної, заочної та прискореної форми навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  30 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11329,
українська

електрон. версія 
друк. Публикації

1

В1ПП2

Ризик-менеджмент

В.Г. Андрійчук, Л. 
Бауер.

Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: навч. 
посібник для вузів

К. : КНЕУ, 1998. - 314 с., українська 2

2 Н.Б. Ермасова. Риск-менеджмент организации: монография М. : Альфа-Пресс, 2005. - 239 с., російська 18

3
О. В. Шепеленко [та ін.] 
; ред. Л. І. Донець.

Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів

- К. : Центр учбової літератури, 2012. - 471 с., 
українська 1

4 П.І. Верченко [та ін.] Ризикологія: навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни

К. : КНЕУ, 2006. - 175 с., українська 21

6
В. С. Волошин, Н. О. 
Євтушенко, О. В. 
Якименко

Економічні ризики в інноваціях та механізми їх 
мінімізації на промислових підприємствах : 
монографія

Маріуполь : ПДТУ, 2012. - 220 с., українська
1

7
Т. А. Говорушко, В. М. 
Стецюк

Страхування : навч. посібник для студ. вищ. навч. 
закл.

Львів : "Магнолія 2006", 2014. -  328 с., українська електрон версія 
друк. Публикації

8

О. В. Калінін Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки з самостійного вивчення курсу 
«Ризик-менеджмент» для студентів спеціальностей 
8.03050701 «Маркетинг», 8.18010016 «Бізнес- 
адміністрування» денної, заочної та прискореної 
форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  27 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9334,
українська електрон. версія 

друк. Публикації

9 О. В. Калінін Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : 
методичні вказівки до виконання практичних

Маріуполь : ПДТУ, 2016. -  38 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11315,

електрон. версія 
друк. Публикації

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11330
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занять з курсу «Ризик-менеджменту» для студентів 
напряму підготовки 075 «Маркетинг», 073 «Бізнес- 
адміністрування» денної, заочної та прискореної 
форм навчання

українська

1

В1ПП3

Товарна інноваційна 
політика

А. П. Грінько [та ін.] Управління грошовими потоками торгівельних 
підприємств з використанням збалансованої 
системи показників: монографія

Харків : ХДУХТ, 2015., українська 10

2
Гаркавенко, Світлана 

Степанівна
Маркетинг: підручник для вузів К. : ЛИБРА ООО, 1998. - 383 с, українська 1

3

Кардаш, Віктор 
Якович.

Маркетингова товарна політика: навч. посібник для 
вузів

К. : КНЕУ, 1997. - 155 с., - Режим доступу: 
http://lib.pstu.edu/c2i-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I

електрон. версія 
друк. Публикації

21DBN=KN&P21DBN=KN
українська

4 ред. С.М. Ілляшенко. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: 
монографія

Суми : Університетська книга, 2006. - 727 с., 
українська

4

5
Ликін, Олексій 
Олексійович.

Конспект лекцій з курсу "Маркетингова товарна 
політика": [методичні вказівки] для студентів 
спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної форми 
навчання

ПГТУ. Каф. менеджмента и маркетинга. - Маріуполь 
: [б. и.], 2008. - 41 с., українська

14

6 Ілляшенко, Сергій 
Миколайович.

Маркетингова товарна політика: підручник для 
студентів вищих навчальних закладів

Суми : Університетська книга, 2005. - 232 с., 
українська

1

7 ред.: М.М. Єрмошенко, 
С.А. Єрохін. -

Маркетинг для магістрів : навчальний посібник у 2- 
х томах

К.: [б. и.], 2007 - .
Т.1. - 2007. - 603 с., українська

2

8 ред.: М.М. Єрмошенко, 
С.А. Єрохін. -

Маркетинг для магістрів : навчальний посібник у 2- 
х томах

К.: [б. и.], 2007 - .
Т.2. - 2007. - 540 с. українська

2

9 Л.Ф. Романенко ; Маркетингова товарна політика: навчальний 
посібник

К. : Університет "Україна", 2008. - 106 с українська 3

10 В.М. Щербань, Л.Д. 
Козубенко

Товарна інноваційна політика: навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів

К. : Кондор, 2006. - 396 с. українська 2

11
укл. С. І. Гриценко. Навчально-методичний посібник для вивчення 

навчальної дисципліни "Маркетингова товарна 
політика": для студ. спец. 7.03050701/8.03050701 
"Маркетинг"

Донецьк : ДонНУ, 2013. - 150 с , українська 2

12
С.І.Гриценко

Товарна інноваційна політика [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій з дисципліни 
«Товарна інноваційна політика» для студентів 
спеціальностей 073 «Бізнес -адміні-стрування», 
075 «Маркетинг» всіх форм навчання

Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  104 с. -  Режим 
доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12258

електрон. версія 
друк. Публикації

13
С.І.Гриценко Товарна інноваційна політика [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації з 
самостійного вивчення дисципліни «Товарна

Маріуполь : ПДТУ, 2015. -  40 с. -  Режим 
доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9016

електрон. версія 
друк. Публикації

http://lib.pstu.edu/c2i-
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інноваційна політика» для студентів напряму 
підготовки 7/8.03050701 «Маркетинг» всіх 
форм навчання

1 Л.В. Балабанова [та ін. SWOT-аналіз - основа формування маркетингових К. : Знання , 2005. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ 10
стратегій : навч. посібник для вузів століття), українська

Маскон М.Х. Основні М.: «Дело»
2 Альберт М., менеджмента 1994 2

Хедоури Ф. 1997 4
2000, російська 1

3 Веснин В.Р. Основні М.: Триада:ЛТД
менеджмента 1997, російська 1

Герчикова И.Н. Менеджмент М.:Банки и биржи, ЮНИТИ 1995 8
4 2000, російська 1

5 В1ПП4

Управління

Болт, Г ордон Дж. Практическое руководство по управлению сбнтом пер. с англ. / Г.Дж. Болт. - М. : ^кономика, 1991. - 
271 с, російська

10

6 Синяева, Инга Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности М. : ЮНИТИ, 1998. - 287 с. , російська 18
конкурентоспроможністю Михайловна. [Текст] : учебник для вузов /

Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю Мін. освіти і науки України, ДВНЗ "Приазовський електрон. версія
промислових підприємств [] : монографія державний технічний університет". - Маріуполь : 

ПДТУ, 2012. - 279 с. К. : КНЕУ, 1997. - 155 с., -
друк. публикації.

7 Режим доступу: http://lib.pstu.edu/c2i- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN
українська

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства [] : навч. Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : 7/електрон. версія
8 посібник для вузів / І.З. Должанський, Т.О. Загорна ; 

Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. -
Центр навчальної літератури, 2006. - 381 с. - друк. публикації.

Ястребов А.П. Информационннй маркетинг - основа Мин-во образования и науки РФ, Санкт - електрон. версія
инновационного развития производства в условиях Петербургский государственннй ун-т друк. публикації
глобализации ̂ кономики развития [] : научное азрокосмического приборостроения. Режим доступу:

1 издание / А. П. Ястребов ; http://lib.pstu.edu/cgi-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN
русский

2 В2ПП1

Інтернет маркетинг

Николайчук В.Е Маркетинг и менеджмент услуг [] : деловой сервис / 
В.Е. Николайчук. -

СПб. и др. : ПИТЕР, 2005. - 604 с. - русский 2

3 Макарова М.В. Електронна комерція [Текст] : навч. посібник для - К. : Академія, 2002. - 269 с. - (Альма - матер). - 3
вузів / М.В. Макарова. українська

Евич Ю.Ю. Маркетинговне стратегии продвижения Полтав. ун-т ^кономики и торговли. - ^лектрон. електрон. версія
образовательннх услуг в национальном интернет- текст. дан. - Полтава : [б. и.], 2014. - 449 с. Режим друк. публикації

4 пространстве Украинн [] : монография / Ю. Ю. 
Евич, И. Г. Бритченко ;

доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN

http://lib.pstu.edu/c2i-bin/irbis64r
http://lib.pstu.edu/c2i-bin/irbis64r
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http://lib.pstu.edu/cgi-bin/irbis64r


українська

5
Крилов І.В. Маркетинг : (Социология маркетингових 

коммуникаций) [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И.В. Крилов

М. : Центр, 1998. - 189 с. - русский 1

1

В2ПП2

Маркетинг інновацій

Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями [Текст] : 
учебное пособие для вузов

СПб. : ПИТЕР, 2001. - 230 с : ил. - (Краткий курс) 
Режим доступу: http://lib.pstu.edu/c2i- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN 
українська

3/електрон. версія 
друк. публикації

2

Ілляшенко С.М Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [] : 
монографія

Суми : Університетська книга, 2008. - 616 с. Режим 
доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN 
українська

електрон. версія 
друк. публикації.

3

Ілляшенко С.М Менеджмент та маркетинг інновацій [] : монографія Суми : Університетська книга, 2004. - 615 с. Режим 
доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN 
українська

електрон. версія 
друк. публикації

4

За ред. Мельник Л.Г Бізнес-адміністрування: магістерський курс [] : 
підручник для студентів вищ. навч. закл. / за ред.: Л. 
Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник.

Суми : Унів. книга, 2008. - 896 с. : табл., граф. Режим 
доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN 
українська

електрон. версія 
друк. публикації

5

Ястребов А.П. Информационний маркетинг - основа 
инновационного развития производства в условиях 
глобализации ̂ кономики развития [] : научное 
издание / А. П. Ястребов ;

Мин-во образования и науки РФ, Санкт - 
Петербургский государственний ун-т 
а^рокосмического приборостроения. Режим доступу: 
http://lib.pstu.edu/cgi-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN
русский

електрон. версія 
друк. публикації

1

В2ПП3

Екологічний маркетинг

Яремчук І.Г. Економіка природокористування [] : навч. посібник 
для вузів / І.Г. Яремчук ;

Тенопільська акад. народ. господарства. - К. : Книга 
Пам'яті України; Просвіта, 2000. - 429 с. -

1

2

Шлапак Н.С. Екологічний менеджмент [] : підручник / Н. С. 
Шлапак, В. С. Волошин, Т. В. Серкутан ;

ПДТУ. Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. - 
електрон. текстові дан. - Маріуполь : ПДТУ, 2016. - 
205 с. - Режим доступу: http://lib.pstu.edu/cgi- 
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I 
21DBN=KN&P21DBN=KN 
українська

електрон. версія 
друк. публикації

3

ред. М. А. Хвесик Фінансово-економічний механізм управління 
територіальними природно-господарськими 
комплексами [] : монографія / ред. М. А. Хвесик. -

К. : [б. и.], 2016. - 528 с Режим доступу: 
http://lib.pstu.edu/cgi-
bin/irbis64r 11/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F&I
21DBN=KN&P21DBN=KN
українська

електрон. версія 
друк. публикації
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Таблиця 7.3
ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ПЕРИОДИЧНИХ ВИДАНЬ

№ Найменування фахового періодичного видання
Роки

надходження

1
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 
власності

2008-2018

2 Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки 1995-2018

3 Юридичний журнал «Право України» 2004-2018

4 1 Іроблеми охорони навколишнього середовища та екологічної 
безпеки

2009-2018

5 Екої юмі ка У країн и 1992-2018

6 Економіст 1995-2018

7 Економіка, фінанси, право 1998-2018

8 Бизнес 2005-2018

9 Бухгалтерський облік і аудит 2003-2018

1 0 Вестпик бухгалтера и аудитора Украиньї 2004-2018

1 1 Казна України 2010-2018

1 2 Маркетинг в Україні 2001-2018

13 Менеджмент і менеджер 2004-2018

14 Україна: аспекти праці 2006-2018

15 Персонал 2000-2018

16 Фінанси України 1996-2018

17 Статистика України 2000-2018

В.С. Волошин



8.ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

8.1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу 

займають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 

комісій факультетів. Методичне забезпечення навчального 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; комплекси індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань 

до контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів.

Навчальна і науково-технічна література включає: підручники, 

навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, 

словники, монографії, наукові збірки, періодичні видання.

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам 

навчальної роботи і новим технологіям навчання. Навчальний процес 

організовано з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій 

навчання та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної 

мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній 

сфері, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Організація навчально-виховного процесу на кафедрі «Маркетинг та 

бізнес-адміністрування» регламентується: організаційними документами,



науково-методичним забезпеченням, навчально-методичним забезпеченням 

дисциплін та обліково-звітними документами.

О р г а н із а ц ій н і  д о к у м е н т и :  наказ з організації навчального процесу, 

план роботи кафедри на навчальний рік, розклад занять, графік проведення 

відкритих занять, графік взаємних відвідувань занять, графік проведення 

консультацій викладачами.

Н а у к о в о - м е т о д и ч н е  з а б е з п е ч е н н я  с п е ц іа л ь н о с т і:  концепція розвитку 

спеціальності, методичні матеріали до виконання та оформлення дипломних 

робіт, програми комплексної та переддипломної практик.

Н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н е  з а б е з п е ч е н н я  д и с ц и п л ін :  навчально-методичні 

комплекси дисциплін, робочі навчальні програми дисципліни, навчально - 

тематичні плани, зміст курсу, форми проведення поточного і підсумкового 

контролю, питання для підготовки до екзамену (заліку), критерії оцінки знань 

та вмінь студентів, плани практичних / семінарських занять і завдання до 

самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до виконання 

контрольної роботи, методичні рекомендації до виконання курсової роботи, 

курси лекцій (навчальні посібники) з дисциплін, пакети комплексних 

контрольних робіт;

О б л ік о в о - з в іт н і  д о к у м е н т и :  розподіл навантаження між викладачами 

кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік, обліку 

навчального навантаження викладачів, журнал обліку відвідування взаємних 

і відкритих занять, протоколи засідань кафедри, протоколи наукових та 

методичних семінарів кафедри.

Навчальний процес організовано з урахування можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері, системах управління та організації 

праці в умовах ринкової економіки.



Навчальний план укладено відповідно до освітньо-професійних 

програм. Перелік дисциплін навчальних планів відповідає рекомендаціям 

науково-методичної комісії з економічної освіти.

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін навчального 

плану спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» викладачами кафедри розроблені навчально-методичні 

комплекси (НМК), які містять:

робочу програму дисципліни,

методичні вказівки до практичних та семінарських занять,

методичні вказівки та тематика з курсового проектування (при 

необхідності),

методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів,

методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних 

та залишкових знань, ККР),

список літератури, що рекомендується для вивчення дисципліни.

Навчально-методичні комплекси, розроблено згідно з вимогами 

Міністерства освіти і науки України. Вони базуються на затверджених у 

встановленому порядку освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) та 

освітньої програми (ОП) відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг».

Аудиторне навантаження студента не перевищує 18-26 годин на 

тиждень.

Заняття розпочинаються о 8.30. Вікон між аудиторними заняттями 

немає. Спостерігається чергування лекційних, лабораторних та практичних 

занять.

При розробці перспективних навчальних планів та навчально - 

методичних комплексів із дисциплін циклу професійної підготовки 

проводиться координація діяльності з провідними навчальними закладами 

(Київський національний економічний університет, Київський національний



університет імені Т. Шевченка, Дніпропетровський національний 

університет, Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця).

Навчальний план підготовки магістрів спеціальності 075 «Маркетинг» 

із освітньо-професійної програми «Маркетинг» денної та заочної форми 

навчання надається.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що навчальний план та 

освітня програма підготовки магістра спеціальності 075 «Маркетинг» із 

освітньо-професійної програми «Маркетинг відповідає ГСВО МОН 

«Галузевий стандарт вищої освіти».

Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін.

На основі нормативних навчальних програм, схвалених Науково- 

методичною комісією з професійної освіти Міністерства освіти і науки 

України, розроблено власні навчальні і робочі програми.

Навчальні робочі програми вибіркових дисциплін розроблено 

викладачами кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування самостійно з 

урахуванням власного досвіду та методичних рекомендацій провідних 

спеціалістів з відповідних дисциплін.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що всі дисципліни 

забезпечені робочими навчальними програми навчального плану освітньої 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми

«Маркетинг» денної та заочної форми навчання обговорені і затверджені 

предметно-методичною комісією та кафедрою, узгоджені ректором 

університету. Кожна робоча навчальна програма містить виклад конкретного 

змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її 

вивчення, види та обсяг навчальної роботи студентів, визначає форми та 

засоби поточного, модульного і підсумкового контролю.



Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної 

роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій).

Для навчальних дисциплін навчального плану викладачами кафедри 

маркетингу та бізнес-адміністрування розроблено методичні вказівки до 

семінарських і практичних занять, а також завдання для лабораторних робіт і 

контрольних робіт для студентів. Завдання для самостійної підготовки 

студентів розробляються для усіх дисциплін навчального плану.

Самостійна й індивідуальна робота є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

У необхідних випадках самостійна робота студента планується 

проводитись відповідно до заздалегідь складеного графіка, що буде 

гарантувати можливість доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

Такий графік буде доводиться до відома студентів на початку поточного 

семестру.

При організації самостійної роботи студентів з використанням 

складних систем доступу до інформації передбачається можливість 

отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальним планом 

для засвоєння в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні занять.

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін надані в таблиці 8.1.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що у навчально- 

методичному забезпеченні з кожної дисципліни є розділи, в яких наведено 

методичні рекомендації щодо дидактичного забезпечення самостійної роботи 

студентів. Для контролю ефективності самостійної роботи з кожної 

дисципліни розроблені тестові та практичні завдання.



Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, 

курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації.

Засоби діагностики якості вищої освіти включають в себе питання до 

іспитів та заліків, тести, тестові завдання, задачі, пакети контрольних 

завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни та інше. 

Розробляються викладачами кафедри з урахуванням освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця, освітньо-професійної програми, робочих програм 

навчальних дисциплін.

Склад цього виду методичного забезпечення навчального процесу 

залежить від виду контролю:

• вхідний (визначає початковий рівень та ступінь 

диференційованості знань у групі з метою забезпечення максимальної 

індивідуалізації викладання);

• поточний контроль як аудиторної, так і самостійної роботи 

студентів;

• підсумковий семестровий контроль (залік, іспит);

• контроль залишкових знань.

Методичне забезпечення контрольних робіт з кожної дисципліни 

включає пояснювальну записку, зміст структурних частин, серед яких: 

теоретична частина, практична частина, критерії оцінювання, перелік 

нормативно-довідкової літератури.

Згідно навчальних планів немає потреби в проведенні курсової роботи.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що державна атестація 

забезпечена методично, всі роботи містять рекомендовану тематику робіт.



Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з 

гуманітарної і соціально-економічної, природно-наукової, професійної та

практичної підготовки.

До засобів діагностики якості вищої освіти належать комплексні 

контрольні роботи (ККР) з гуманітарної і технічної, природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки. Комплексна контрольна робота (ККР) 

-  це перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує вміння 

застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. ККР 

розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної

характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін.

Структура пакету ККР:

1. Навчальна програма нормативної дисципліни.

2. Комплексна контрольна робота з дисципліни.

3. Рецензія на комплексну контрольну роботу.

4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

5. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при 

виконанні комплексної контрольної роботи.

ККР з кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів 

формалізованих завдань рівнозначної складності, термін виконання яких 

знаходиться в межах 80 - 90 хвилин. Всі завдання ККР повинні мати 

професійні спрямування і їх вирішення має вимагати від студентів не 

розрізнених знань окремих тем розділів дисципліни, а їх інтегрованого 

застосування.

Пакети ККР розроблено для всіх нормативних дисциплін циклу 

підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» кафедрами, що 

відповідають за викладання дисциплін. Вони використовуються:

- при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою 

корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації 

навчального процесу;



- при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою 

державної оцінки рівня підготовки студентів.

Для розробки пакету ККР на кафедрі було створено робочу групу, до 

складу якої залучено найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри. 

Розроблені пакети ККР розглянуто на засіданні кафедри маркетингу та 

бізнес адміністрування і направлено на рецензування. Після доопрацювання 

пакети ККР було подано на затвердження методичної ради факультету та 

ректором.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що структура кожного 

комплексного контрольного завдання складається із теоретичних та 

практичних завдань, переліку довідкової літератури, критеріїв оцінки їх 

виконання. Зміст завдань відповідає вимогам за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» денної та заочної форми навчання, а також вимогам 

щодо умінь та знань студентів, передбачених відповідними робочими 

програмами дисциплін. Забезпеченість ККР -  100% з усіх дисциплін.

Інформація про наявність програм і баз практик.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на 

Законі «Про вищу освіту», Указах Президента України «Про заходи щодо 

підвищення якості вітчизняної продукції» від 23 лютого 2001 року 

№ 347/2001, з врахуванням положень Концепції досконалості Європейського 

фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 

9000.

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «ПДТУ» є невід'ємною 

складовою частиною загальної підготовки спеціалістів. Згідно навчального 

плану в рамках підготовки фахівців спеціальності 075 «Маркетинг» із 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» передбачено науково-дослідна



та переддипломна практика. Науково-дослідна практика здійснюється на базі 

кафедри, а переддипломна в організаціях, на підприємствах міста та регіону 

згідно договорів про проведення практики студентів вищого навчального 

закладу.

Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» прийнято рішення про активізацію 

використання і закріплення бази практики місцевих підприємств, а також 

проведення практики у майстернях та лабораторіях університету.

Методичне забезпечення практик відповідає вимогам «Методичних 

рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних 

закладів України». Програма практики складається на кафедрі маркетингу та 

бізнес-адміністрування та є у наявності.

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону, 

міжнародних компаніях, у наукових та навчально-дослідних установах (у т.

ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого бізнесу у 

регіоні та ін.

Кафедра до початку практики подає до навчального відділу програму, 

графік проходження, список студентів-практикантів, керівників груп.

З метою комплексного, системного підходу до практики на кафедрі 

маркетингу та бізнес-адміністрування розроблено наскрізну програму 

проходження практики, яка допомагає закріпити теоретичні знання на 

кожному етапі підготовки фахівців згідно з кваліфікаційною 

характеристикою спеціальності, сформувати професійні вміння та навички, 

здібності у студентів приймати самостійні рішення в реальних умовах.

Інформація про бази практик наведена у пункті 3 відомостей про 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти



Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.

Контрольні заходи, які застосовуються на кафедрі маркетингу та 

бізнес-адміністрування включають: вхідний, поточний, проміжний, 

підсумковий контроль (семестровий і державну атестацію).

Вхідний контроль здійснюється, за необхідністю, на початку вивчення 

окремих навчальних дисциплін для виявлення рівня підготовки студентів. З 

цією метою використовуються також підсумки вступного тестування.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, 

практичних та інших занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студентів до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного 

контролю під час навчальних занять визначається кафедрою.

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення 

матеріалу у вигляді тестів, контрольних, зокрема ректорських, робіт, 

теоретичних співбесід тощо. Сучасним видом таких перевірок є модульний 

контроль. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної 

частини навчального матеріалу. Протягом семестру викладач виставляє в 

студентському журналі результати поточного та модульного контролю. 

Наприкінці семестру (після закінчення вивчення дисципліни) за результатами 

модульного контролю визначається сума набраних студентом балів з 

дисципліни, яка є базовою для "підсумкової оцінки за семестр" (критерії 

оцінювання наведені у таблиці «Шкала оцінювання»).

Офіційним документом системи контролю знань студентів з даної 

дисципліни за даний семестр є відомість підсумкового контролю 

(екзаменаційна, залікова), в якій з допомогою оцінок "відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно" фіксується підсумкова оцінка успішності 

студентів за семестр і розраховується в балах семестровий рейтинг студента з 

даної дисципліни.

Результати рейтингової оцінки є підставою для виставлення



підсумкової оцінки знань студента за конкретною дисципліною без 

додаткового складання заліків та обов’язкового складання іспитів. За 

бажанням студента при згоді викладача дозволяється підвищення рейтингу 

згідно з "Положенням про організацію навчального процесу в Приазовському 

державному технічному університеті" (протягом семестру з екзаменаційних 

дисциплін студент має можливість набрати не більше 60 балів із 100). 

Провідні викладачі розробляють власні системи контрольних заходів з 

кожної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершених етапах. Він включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом. Семестровий іспит -  це форма перевірки засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, 

розвитку його творчого мислення, набутих навичок, умінь застосовувати їх 

при вирішенні практичних завдань.

Іспити складаються студентами в період, визначений навчальним 

планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені робочим тематичним планом на семестр з цієї навчальної 

дисципліни.

Іспити та заліки складаються студентами усно та письмово.

Результати складання заліків та іспитів, курсових і кваліфікаційних 

робіт оцінюються за бальною шкалою: іспити та заліки за шкалою, 

наведеною у таблиці «Шкала оцінювання».

Оцінку знань студентів здійснюють відповідно до вимог кредитно-



модульної системи організації навчального процесу. Ця система базується на 

здійсненні поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до 

його форми (лекційної, практичної).

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто 

реалізується принцип модульного обліку знань студентів.

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS.

Проведення підсумкового контролю.

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки отримані студентом на 

практичних заняттях та виконання і захист самостійного домашнього 

завдання. Студенти, які впродовж семестру брали активну участь у 

навчальному процесі та за передбачені планом види роботи мають 

можливість одержати 60 балів та допускаються до заліку або іспиту. Залік та 

іспит виставляється у кількості 40 балів з урахуванням набраних впродовж 

семестру балів.

Під час складання іспитів викладачі використовують єдиний критерій 

оцінки знань студентів, затверджений кафедрою, який передбачає:

1. Оцінка "відмінно" припускає відповідь на рівні самостійного 

мислення, повне знання курсу, вміння скласти план за питаннями та логічно 

висловлювати матеріал відповідно до нього, вміння застосовувати основні 

положення теорії до аналізу явищ дійсності, глибоке знання нормативних 

документів, знання додаткової літератури.

2. Оцінка "добре" припускає добре знання програмного матеріалу, 

логічну відповідь за самостійно складеним планом, знання основних 

нормативних документів. У відповіді можуть бути незначні недоліки.

3. Оцінка "задовільно" припускає знання основних положень курсу 

при недостатньо правильних формулюваннях та деяких порушеннях 

послідовності у викладанні матеріалу, утрудненнях при застосуванні знань 

теорії до аналізу будівельних явищ і процесів.

4. Оцінка "незадовільно" ставиться у випадку, якщо студент не знає



значну частину програмного матеріалу, припускає значні помилки, не знає 

основного змісту нормативних документів, не вміє використовувати 

теоретичні положення до аналізу явищ дійсності.

Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної 

причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної 

причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що на кафедрі 

маркетингу та бізнес-адміністрування існують всі необхідні навчально- 

методичні засоби, які потрібні для організації підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» із 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» денної та заочної форми 

навчання.

Викладачі кафедри постійно працюють над написанням наукових 

робіт, у тому числі над навчальними посібниками та підручниками. За 

останні 5 років членами кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування 

розроблено і надруковано 2 підручника з грифом МОН України та 2 

монографії.

Методичний кабінет кафедри повністю забезпечено робочими 

програмами дисциплін, які викладаються викладачами кафедри, 

методичними вказівками для проведення практичних, лабораторних занять, 

виконання курсових, дипломних проектів та робіт, організації самостійної 

роботи студентів.

При підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» використовується комп’ютерна техніка. При вивченні 

дисциплін фахової підготовки використаються пакети прикладних програм 

основні з яких Microsoft Excel, Microsoft Word, Statistica v.5.0, ПАРУС- 

Предприятие 4.32 CRM рішення: Quick Sales, Sales Expert -ПАРУС-Ресторан, 

ПАРУС-Бар, ПАРУС-Магазин, Project Expert та інші.



Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:

■ фахову підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг в ПДТУ забезпечено повною і кваліфіковано розробленою 

нормативно-правовою базою організації навчального процесу,

■ усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними 

розробками, які за змістом і структурою базуються на освітньої 

програмі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг», вимогах Міністерства освіти і науки України, 

досвіді провідних економічних ВНЗ України;

■ забезпеченість підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» навчально-методичною, навчальною та 

спеціальною літературою відповідає вимогам;

■ при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» використовуються пакети прикладних програм.



Таблиця 8.1
ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін
№
п/п

Найменування 
навчальної 

дисципліни згідно за 
навчальним планом

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

планів
практичних
(семінарськ
их)занять

завдань для 
лабораторн

их
робіт

завдань для 
самостійної 

роботи 
студен-тів*

питань, 
задач, 

завдань або 
кейсів для 
поточного 

та
підсумково

го
контролю

Завдав для 
комплексно 

ї
контрольно 

ї роботи

1 Фінансовий
менеджмент

+ + немає
потреби

ІТ + + +

2 Глобальна
економіка

+ + немає
потреби

ІТ + + +

3 Інноваційний
розвиток
підприємства

+ + немає
потреби

ІТ + + +

4 Логістичний
менеджмент

+ + немає
потреби

ІТ + + +

5 Маркетинговий
менеджмент

+ + немає
потреби

ІТ + + +

6 Стратегічне
управління

+ + немає
потреби

ІТ + + +

7 Операційний 
менеджмент у 
бізнесі

+ + немає
потреби

ІТ + + +

8 Ризик
менеджмент

+ + немає
потреби

ІТ + + +

9 Соціальна
відповідальність

+ + немає
потреби

ІТ + + +

10 Стратегічний
маркетинг

+ + немає
потреби

ІТ + + +

11 Товарна
інноваційна
політика

+ + немає
потреби

ІТ + + +

12 Управління
конкурентоспром
ожністю

+ + немає
потреби

ІТ + + +

13 Охорона праці та 
цивільний захист

+ + немає
потреби

ІТ + + +

14 Основи наукових 
досліджень

+ + немає
потреби

ІТ + + +

15 Рекламний
менеджмент

+ + немає
потреби

ІТ + + +

16 Інтелектуальна
власність

+ + немає
потреби

ІТ + + +



17 Інтернет-
маркетинг

+ + немає
потреби

ІТ + + +

18 Маркетинг
інновацій

+ + немає
потреби

ІТ + + +

19 Екологічнийц
маркетинг

+ + немає
потреби

ІТ + "Iі +

20 Маркетинг
інтелектуальних
продуктів

4- + немає
погреби

1Т + + +

В. С. Волошин



3.Забезпечення програмами і базами для проходження практики
№
п/п

Найменування
практики

Семестр 
в якому 
передбач 
ена
практика

Тривалість
практики
(тижнів)

Інформація
про

наявність 
програм 
практик 
(«+» або 

«-»)

Найменування бази для 
проходження практик

Інформація про 
наявність угод про 

проходження 
практик (дата, 

номер, строк дії)

1 2 3 4 4 5 6
1 Переддипломна

практика
11 4 + ПРАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ»
від 01.11.2017 
№8/2018 
з 01.01.2018 по 
31.12.2018 р.

ПРАТ «ММК ім 
Ілліча».

від 22.12.2017 
№24/2018 
з 01.01.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Гуд-сіті» від 09.01.2018 
№34/2018 
з 01.01.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Азов-центр» від 09.01.2018 
№35/2018 
з 01.01.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Авто-Звук» Від11.06.2018р №
125/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

ПАТ
«Азовзагальмаш»

Від 07.06.2018р 
№122/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

1II1 «Дім Кави» Від 30.05.2018 
№89/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

ФОП Потяка О.А. 
(Кафе «Черника»)

Від 31.05.2018 
№ 94/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Агрос Профіт» Від 07.06.2018 № 
121/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Праздник для 
Вас»

Від 30.05.2018 
№96/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.

ТОВ «Маріо-Трейд» Від 14.06.2018 № 
132/2018 
з 03.09.2018 по 
31.12.2018 р.



Маріупольська міська 
рада

Від 31.05.18 № 
95/2018
303.09.2018 по
31.12.2018 р.

В.С. Волошин



9.Результати освітньої діяльності

В порядку аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі 

були проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з 

гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих (фахових) 

дисциплін. Результати цих контрольних робіт, а також результати останньої 

екзаменаційної сесії наведені у таблицях 9.3-9.4. Підсумки виконання 

комплексних кваліфікаційних контрольних робіт показують, що студенти 

спроможні мобілізувати знання, одержані при вивченні гуманітарних, 

фундаментальних та професійно -  орієнтованих дисциплін.

Абсолютна успішність підготовки магістрів за результатами виконання 

ККР становить:

з дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки 100 %

(якість 79,16 %), що перевищує норматив на 19,16%

з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 100 % (якість

84,38 %), що перевищує норматив на 24,38%

При порівнянні результатів ККР, з результатами попереднього 

контролю за цими дисциплінами (результати сесії 2017-18 навчального року) 

виявлено, що розбіжності в успішності та в якості підготовки студентів 

немає.

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до вимог 

«Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 

якості підготовки студентів ПДТУ».

Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, так і за 

підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 

якість навчання як з окремих дисциплін відповідають акредитаційним 

вимогам і загальним тенденціям навчального процесу.

Відгуки на спеціалістів - випускників ДВНЗ «ПДТУ» зосереджені на 

випускаючих спеціальних кафедрах. На термін акредитації негативних



відгуків на недоліки у підготовці спеціалістів до ДВНЗ «ПДТУ» не 

надходили. Більшість випускників ДВНЗ «ПДТУ» останніх років 

відповідають встановленій в університеті моделі: високий рівень 

професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, 

володіння однією або двома іноземними мовами, питаннями з менекології та 

безпеки життєдіяльності у галузі праці спеціаліста.

У цілому випускники відповідають сучасним вимогам. Випускники 

ДВНЗ «ПДТУ» успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя: 

комбінати «Азовсталь», ім. Ілліча, а також на підприємствах міст України 

(Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Бердянськ) та за межами країни. Серед 

випускників ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» багато 

керівників виробництва різного рівня.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:

■ контрольні вимірювання залишкових знань студентів з гуманітарних, 

фундаментальних та професійних дисциплін показали відповідність 

показників якості та успішності встановленим вимогам;

■ показники успішності та якості останньої перед акредитацією 

екзаменаційної сесії відповідають встановленим критеріям;

■ працевлаштування випускників практично повне. Відгуки підприємств 

про якість підготовки фахівців добрі. Підприємства високо оцінюють 

підготовку фахівців кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування 

ДВНЗ «ПДТУ»;

■ якість підготовки фахівців в цілому достатня й відповідає потребам 

підприємств



Іаб.ііщи 9 .1
Динаміка змін контингенту студентів другого (маї ісіерсі.кого) рівня зі 

Спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Роки
№
п/п 1 Іазва показника 2016 рік 

Курей
2017 рік 

курси
2018 рік 

курси
І 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Всього студентів у 
1 Іриазовському державному 
технічному університеті на 
01.10.відповідного року

632 363 569 529 426 189 637 406 516 493 411 347 538 389 525 442 393 372

2
Всього студентів на 
спеціальності:

магістрів
- - - - 7 3 - - - 8 7 - - - - 7 8

Кількість студентів (магістрів), 
яких відраховано:
-всього;

- - - - - - - - - - - - - - - -

-за невиконання навчального 
плану - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 2 _ _ . . . -

3 -за грубі порушення дисципліни;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-у зв'язку з переводом до інших 
ВН'З; _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ - . - -
-інші причини.

1

4

Кількість студентів (магістрів), 
які зараховані на старші курси: 
-всього;

-переведених із інших 131 ІЗ;

-поновлених па навчання.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

В.о.рект
/

В.С. Волоіиии



Таблиця 9.2

Динаміка змін контингенту студентів другого (магістерського) рівня зі 
Спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

_________________(по заочній формі навчання) _______ ___________

№
п/п І Іазва показника

Роки
2016 рік 

Курси
201

ку
7 рік 
зси

2018 рік 
курси

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1

Всього студентів у 
Приазовському державному 
технічному університеті на 
01.10.відновідного року

79 98 417 391 3 4 0 272 73 68 160 319 383 382 236 135 80 168 355 284 352 284 140

2
Всього студентів на 
спеціальності:

магістрів
- - - - 7 3 - - - - - 8 7 - - - - - 9 4 -

3

Кількість студентів 
(магістрів), яких відраховано: 
-всього;

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-за невиконання навчального 
плану _ _ . _ - 1 . - _ - - 2

“
- - - - - - _

-за грубі порушення 
дисципліни; _ _ _ _ _

-
_ _ _ _ _ _

-
_ _ _ _ _ _ _

-у зв'язку з переводом до 
інших ВНЗ; . _ _ _ - _

“
_ _ _ _ _ _ - - - - - - _

-інші причини. -
1

4

Кількість студентів 
(магістрів), які зараховані на 
старші курси:
-всього;
-переведених із інших ВНЗ; - “

.
-поновлених назіЗБ®рад*г

. . . . _

-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“

В.С. Волошин



Таблиця 9.3

Спеціальності 075

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентів 
другого (магістерського) рівня зі

№

Дисципліна Шифр і назва 
спеціальності Група Кількість

студентів

Виконували
ККР О держали оцінки при самоаналізі Абсолютна

У С П І Ш Н І С Т Ь

%
Я кість

%
Кількість %

,.5”
%

*А %
*>99

%
..2"

%90- 100 74- 89 60- 73 1 -59
! 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17

Другий (магістерський) рівень

3  циклу соціально-гуманіта\ т о ї п ідготовки

І. С оціальна відповідальність*
075

«Маркетинг»
ОПП

«Маркетинг»

М К -17-М

8 8 100 3 37.5 3 37,5 2 25 100 75

2. Стратегі чі іс у 11 рав.і ііння 8 8 100 5 62.5 1 12,5 2 25 100 75
Л Іноваційний розвиток 

підприєм ств
8 8 100 6 75 1 12,5 і 12,5 100 87,5

Всього за циклом 24 24 100 14 58,33 5 20,83 5 20,83 100 79,16

3 циклу проф есійно ї т а  п р а к т и ч н о ї  п ідготовки

1. Л огістичний м енедж м ент

075
«Маркетинг»

ОПП
«Маркетинг»

М К -17-М

8 8 100 3 37,5 2 25 3 37,5 100 63

2. М аркетинговий м енедж м ент 8 8 100 5 62,5 2 25 1 12,5 100 87,5
3. Рекламний м енедж м ент 8 8 100 5 62.5 2 25 1 12,5 100 87.5

4. С тратегічний маркетинг 8 8 100 5 62.5 3 37,5
—

100 100
Всього за циклом 32 32 100 18 56,25 9 28,13 5 15,63 100 84,38

Всього \
----------ЬТТУК------------------------------------------------

48 48 100 29 60,42 11 22,92 8 16,67 100 83,33

В.о.реї
V

В.С. Волошин

і§^ 'Й Н И Й  *5^-



Таблиця 9.4

Спеціальності 075 «
Результати сесії студентів другого (магістерського) рівня зі

№ Дисципліна Шифр і а назва 
спеціальності

Група КІ.ІЬКІС!
ь
студенті
в

Одержали оцінки Абсолют
на
усні ш ніс 
ть

%

Якість

%

«5» % «4» % «3» % «2» %
90-
100

74- 89 60- 73 1-59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Другий (магістерський) рівень

3 циклу соціально-гуманітарної підготовки

1 . Інноваційний розвиток 
підприємств

075
«Маркетинг» 
ОІIII
«Маркетинг»

МК-
17-М

8 7 87.5 “ 1 12,5 - 100 87.5

2 . Стратегічиє унравління 8 5 62,5 3 37.5 - - 0 0 100 100
3. Соціальна

відповідальність
8 5 62,5 1 12,5 2 25 - - 100 75

Всього за циклом 24 17 70,83 4 16,67 3 12,5 - - 100 87,5

3  цикл у професійної та практ ичної підготовки
1 . Маркетинговий

менеджмент
075
«Маркетинг»
ОПП
«Маркетинг»

МК-
17-М

8 7 87.5 1 12,5 - “ 0 0 100 100

2 . Стратегі чн и й м ар кетинг 8 8 100 - - - - 0 0 100 100
3. Рекламний менеджмент 8 7 87.5 1 12.5 - - 0 0 100 100

4. Логістичний менеджмент 8 4 50 2 25 2 25 0 0 100 75
Всього за циклом 32 26 81.25 4 12.5 2 6,25 - - 100 93.75

Всь0,° 48 38 79,17 7 14,58 3 6,25 - - 100 93,75

В.о.рек
і ~

В.С.Волошин



Результати проходження практик студентами 
другого (магістерського) рівня зі

Спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг»
(по очній формі навчання)

Таблиця 9.5

№ Дисципліна Шифр іа наша 
спеціальності

Група Кількість 
студент і в Одержали оцінки

АбсолютнаЦ С П І І Ш І І С П .
%

Якість

%
«5» %

V
«4» % «3» % «2» %

90-
100

74- 89 60- 73 1-59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Другий (магістерський) рівень

1 І Іередипломна 
практика

075
«Маркетинг»

МК-
16-М

7 7 100 - - - - - 100 100

Всього 7 7 100 - - - - - “ 100 100

В.С. Волошин



Результати державної атестації студентами 
з спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Таблиця 9.6

№ Дисципліна Шифр і а назва 
спеціальності

Група Кількість
студентів

Одержали оцінки
Абсолютна
[(СПІШНІСТЬ

%

Якість

%
«5» % «4» % «3» % «2» %
90-
100

74- 89 60- 73 1- 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
магістр
І Захит магістерської 

роботи
075

«Маркетинг»
МК-
16-М

7 7 100 - “ - - 100 100

Всього 7 7 ІОН - - - - - - 100 100

В.С. Волошин



ІО.Перелік зауважень контролюючих органів, приписів

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 

8.03050701 «Маркетинг» у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» (з 15.12.2015 р. по 

17.12.2015 р.) були висловлені наступні пропозиції:

1) розширити зв'язки з провідними вітчизняними та іноземними закладами 

освіти і підприємствами з метою підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних працівників, проходження навчально-виробничої практики 

студентами;

2) активізувати спільну дослідну роботу науково-педагогічних працівників 

кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування та магістрантів шляхом 

виконання дослідницьких тем з підготовкою публікацій, в т.ч. у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз;

3) продовжити роботу щодо впровадження іноземної мови у процес 

викладання фахових дисциплін для студентів, що навчаються за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «магістр»;

4) посилити роботу щодо видання викладачами кафедри власних навчальних 

посібників з маркетингу та менеджменту;

5) з метою підвищення якості індивідуальної та самостійної роботи магістрів 

збільшити кількість періодичних фахових видань з маркетингу в 

методичному кабінеті кафедри.

Для усунення наданих рекомендацій кафедрою маркетингу та бізнес- 

адміністрування було здійснено наступні заходи:

Розширення зв'язків з провідними вітчизняними та іноземними 

закладами освіти і підприємствами реалізує за рахунок листування до 

провідних підприємств м. Маріуполь та Приазовського регіону з 

пропозицією щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 

проходження практики студентами. Так в порівнянні з попереднім роком було 

збільшено кількість баз для проходження практик. За останній рік студенти



спеціальності 075 «Маркетинг» з освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» пройшли практику на 10 підприємствах міста. В рамках 

співпраці кафедри з провідними підприємствами міста було отримано 

наукові результати, які впроваджено в діяльність підприємств, що 

підтверджено довідками про впровадження (Спеціализований магазин «Дім 

кави» від 12.02.208 р., ПП «Гадамевич» від 05.02.2018 р.).

Разом с тим, кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування здійснює 

співробітництво на міжнародному рівні. Економічним факультетом ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» заключено 5 договорів 

про співробітництво з провідними закордонним вузами:

1. Договір про співробітництво між Господарською академією ім. 

Д.А. Ценова м. Свіштов (Болгарія) та економічним факультетом ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» (28.03.2013-02.03.2020, № 

21-6/2013)

2. Договір про співробітництво між Вищою школа економіки м. 

Вроцлав (Польща) та економічним факультетом ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» (04.05.2017-05.05.2020, № 3-6/2018)

3. Договір про співробітництво між Білоруським державним 

технічним університетом та економічним факультетом ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» (19.01.2011-безстроково, № 10-01/2011)

4. Договір про співробітництво між Горійським державним 

навчальним університетом (Грузія) та економічним факультетом ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» (08.01.2014-08.01.2019, № 

13-1/2014)

5. Договір про співробітництво між Молдавською економічною 

академією та економічним факультетом ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» (25.02.2010- безстроково, № 7-19/2012)

Згідно цих договорів науково-педагогічні працівники та студенти 

проходять підвищення кваліфікації, стажування, приймають участь в 

наукових конференціях.



На кафедрі приділяється особлива увагу розвитку спільної науково- 

дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри та магістрантів 

шляхом виконання дослідницьких тем з підготовкою публікацій, в т.ч. у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:

опубліковано 6 наукових статей у провідних фахових виданнях 

України та входять до міжнародних наукометричних баз;

опубліковано 11 тез- доповідей на міжнародну наукову конференцію 

«Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу та Приазов’я» 25-26 

травня 2017 р. ;

опубліковано 21 доповідь на інтернет-конференції «Маркетинг 

майбутнього: виклики та реальність», яка проходила 25 жовтня 2017 р.

У рамках всебічного вивчення та використання закордонного досвіду 

освіти та науки в якості реалізації вимог Болонського процесу викладачі 

кафедри проводять лекційні та практичні заняття на англійській мові. Так за 

2017-2018 р.р. три викладача кафедри отримали сертифікати, що 

підтверджують рівень знання іноземної мови:

доцент кафедри Калінін Олександр Володимирович отримав 

сертифікат знання англійської мови Cambridge English Level 2 Certificate in 

ESOL International (Advanced), що відповідає рівню знання мови С1 за 

визначення Європейської Ради, сертифікат № 0060306082 від 09.02.2018 р. 

Також, в рамках проходження міжнародного стажування від British Council 

Ukraine, ним отримано сертифікат щодо академічного викладання 

навчальних дисциплін англійською мовою від 12.07.2017 р.;

доцент Горохова Тетяна Володимирівна у рамках програми British 

Council пройшла курс «Learn English Pathways», за підсумками курсу було 

отримано сертифікат рівня Intermediate 2 (B2);

завідувач кафедри Гончар Вікторія Василівна отримала сертифікат 

знання англійської мови рівня B2 від 30.09.2017 р.

Викладачі кафедри постійно здійснюють апробацію своїх наукових 

досліджень у закордонних виданнях:



Калинин А.В. Исследование транснационализации ^кономической 

деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации / 

А. В. Калинин // Международна юбилейна научно-практическа конференция 

«Европейски практики национални рефлексии в планирането» гр. Свищов 

(Болгария). Академично издателство «Ценов» гр.Свищов, 2015, Сборник 

докладов, т.1, с. 96-103.

Гончар В.В. Комплексное исследование промьішленного рьінка при 

формировании маркетинговой стратегии / В. В. Гончар // Международна 

юбилейна научно-практическа конференция «Европейски практики

национални рефлексии в планирането» гр. Свищов (Болгария). Академично 

издателство «Ценов» гр.Свищов, 2015, Сборник докладов, т.1, с. 29-36.

Шлапак Н.С. Проблеми дослідження поведінки споживачів в сучасних 

умовах / Н.С. Шлапак, Т.В.Серкутан // І Міжнародна науково-практична 

конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в 
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В рамках співпраці з міжнародними організаціями проводяться тренінги 

на базі «Регіонального центру бізнес-навичок» ДВНЗ «ПДТУ», на які 

запрошуються провідні фахівці з менеджменту провідних міжнародних 

організацій та закордонних закладів.

Бібліотечний фонд постійно оновлюється книжками, підручниками та 

посібниками як вітчизняних та і іноземних авторів.

Всі рекомендації акредитаційної експертної комісії було враховано при 

впровадженні освітньої діяльності щодо підготовки магістрів зі спеціальності 

075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого 

(магістерського) рівня в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»

Тому подальша акредитація підготовки магістрів спеціальності 075 

«Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг» є цілком 

доцільною.



11. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до
акредитації

Таблиця 11.1
Кадрові вимоги

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Наявність у закладі освіти випускової 
кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, 
відповідальної за підготовку здобувачів вищої 
освіти

+ +

2. Наявність у складі випускової кафедри 
проектної групи з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють в закладі 
освіти за основним місцем роботи та мають 
відповідну спеціальність, рівень наукової та 
професійної активності яких засвідчується 
виконанням за останні п ’ять років не менше 
п’яти умов з вимог до визначення рівня 
наукової та професійної активності науково- 
педагогічних (наукових) працівників і які не 
входять (входили) до жодної групи 
забезпечення цього або іншого вищого 
навчального закладу в поточному навчальному 
році

+ +

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю
3.2. наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю + +

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи не менш як 10 років + + -

4. Наявність у науково-педагогічних та 
наукових працівників, які здійснюють освітній 
процес (групи забезпечення), стажу науково- 
педагогічної діяльності понад два роки та рівню 
наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті 30 
Ліцензійних умов

+ +

5.Наявність у складі групи забезпечення 
спеціальності науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі 
освіти за основним місцем роботи та мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності і які 
не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі

+ +



6. Частка у складі групи забезпечення 
науково-педагогічних (наукових) працівників 
для рівня магістра:
6.1. які мають науковий ступень та/або вчене 
звання 60 100 +40

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора 20 27,3 +7,3

5.Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності на одного з членів групи 
забезпечення

Не більше 30 25 +5

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково- 
педагогічної спеціальності:
8.1. з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням
8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + +
8.3. з науковим степенем або вченим званням
9. Наявність на кафедрі доктора наук 
відповідної або спорідненої спеціальності

+ +
-

10. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ + -

В.о. В.С.Волошин



Проектна група у складі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 

із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня - визначена наказом ректора 

ДВНЗ «ПДТУ» група науково-педагогічних працівників, які відповідальні за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти, і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Проектна група у складі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 

із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня складається з науково- 

педагогічних працівників, які працюють в закладі освіти за основним місцем 

роботи та мають відповідну спеціальність, рівень наукової та професійної 

активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше 

п’яти умов з вимог до визначення рівня наукової та професійної активності 

науково-педагогічних працівників. Відповідність спеціальності визначається 

згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, та досвідом 

практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, у т.ч. 

наукової чи науково-педагогічної діяльності.

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) Шлапак Н. С. -  

науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь кандидата 

економічних наук та вчене звання доцента за відповідною або спорідненою 

до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної роботи 

більше 10 років. Керівник проектної групи є гарантом лише однієї освітньої 

програми.

Група забезпечення із спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо- 

професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

складається з науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі 

освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності.



Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 

підготовки фахівців із спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо- 

професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також 

підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Усі викладачі мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два 

роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується 

виконанням не менше п’яти видів та результатів з перелічених у пункті 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

З розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра 

припадають 2 науково-педагогічних працівника закладу освіти, які 

забезпечують навчальний процес підготовки фахівців вищої освіти, мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, 

що перевищує норматив на 1.

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, 

встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, і становить 100% від загальної кількості членів групи 

забезпечення із спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійною 

програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня, що перевищує 

норматив на 40%.

Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність і становить 27,3 % загальної кількості членів 

групи забезпечення із спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо- 

професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня, що 

перевищує норматив на 7,3 %.

На одного члена групи забезпечення із спеціальності 075 «Маркетинг» 

припадає 25 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання, що 

відповідає нормативу (30).



Таким чином проведені розрахунки демонструють, що якісний склад 

групи забезпечення перевищує нормативні показники, і це свідчить про те, 

що рівень освітньої діяльності щодо забезпечення виконання усіх 

компонентів підготовки із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо- 

професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

досягнутий.

З усіма науково-педагогічними (науковими) працівниками, які 

забезпечують навчальний процес із спеціальності 075 «Маркетинг» за 

освітньо-професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, є трудові договори (контракти) та накази про прийняття 

їх на роботу. Трудові договори (контракти) відсутні лише для працівників, 

які прийняті на роботу до конкурсного заміщення вакантних посад у 

встановленому законодавством порядку.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що викладацький склад 

проектної групи, групи забезпечення та випускаючої кафедри маркетингу та 

бізнес-адміністрування за своїм кваліфікаційним та науково-педагогічним 

рівнем відповідає вимогам щодо акредитації із спеціальності 075 

«Маркетинг» із освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого 

(магістерського) рівня.



Таблиця 11.2

Технологічні вимоги
тол о матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері

вищої освіти

1 Іазва нока іника (норма і иву )

Значення показника (нормативу ) за освішьо- 
кваліфікаційними рівнями

І Іорматив Фактично Відхилення

1 'у 3 4
1. Забезпеченість приміщеннями і.ія 
іірове.іоїшя навчальних занять га контрольних 
заходів (кв. метрів на олн> особу ия 
факіичною к о ш ти  енту студентів з 
урахуванням навчання за змінами)

2.4 6,65 +4.25

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 
дія одночасною використання в навчальних 
аудиторіях (мінічадьний відсоток кількості 
а \.апорій )

ЗО 36.95 +6.95

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читальною залу + + -
3.2. пунктів харчування + ч* -
3.3. актовою чи концертною заду + -ч -
3.4. спортивною заду + + -
3.5. ста ііону та або спортивних майданчиків Ч- -
3.6. Медичного пункту ч *ч -
4. 'Забезпеченість {добувачів вищої освіти 
іуртожнікоч 1 мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

5. Забезпеченість комп'ютерними робочими 
місцями. лабораторіями. події єнами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним ия 
виконання навчальних планів

+ -ч -

В.о. ре В.('.Волошин



Таким чином, площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача вищої освіти становить 6,65 м , що перевищує 

нормативне значення на 4,25 м .

Здобувачі вищої освіти забезпечені комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання 

вимог підготовки із спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня. Строк експлуатації 

комп’ютерної техніки не перевищує вісім років.

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням 

становить 36,95%, що перевищує норматив на 6,95%.

Здобувачі вищої освіти за необхідністю забезпечені гуртожитком.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що перелік лабораторій і 

спеціалізованих кабінетів, лекційних аудиторій, що забезпечують навчальний 

процес за спеціальністю 075 «Маркетинг» за освітньою програмою 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня, є достатнім.



Таблиця 11.3

Технологічні вимоги
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення

! 2 3 4
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш  як 
п 'ять

найменувань
26 +21

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю 
(допускається спільне користування базами 
кількома закладами освіти)

+ -f -

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, зразки документів про 
освіту, умови для доступності осіб 3 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до приміщень, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + -

4. Наявність сторінки на офіційному веб-сайті 
закладу освіти англійською мовою, на якому 
розміщена основна інформація про діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію. освітні/освітньо-наукові 
програми, зразки документів про освіту), 
правила прийому іноземців та осіб без 
громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна 
інформація (у разі започаткування або 
провадження підготовки іноземців та осіб без 
громадянства) —

4* -

В.С.Волошин



Отже, з рівня забезпечення бібліотеки закладу освіти вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого спеціальності профілю, доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою, наявності офіційного веб-сайта ДВНЗ 

«ПДТУ», на якому розміщена основна інформація про його діяльність 

можна зробити висновок про відповідність вимогам щодо інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти до акредитації 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

другого (магістерського) рівня.



Таблиця 11.4

Технологічні вимоги
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері

вищої освіти

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Наявність усіх затверджених в 
установленому порядку освітніх (освітньо- 
професійних. освітньо-наукових. освітньо- 
творчих) програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

3. Наявність робочих програм з кожної 
навчазьної дисципліни навчального плану, які 
включають: програму навчальної дисципліни, 
заплановані результати навчання, порядок 
оцінювання результатів навчання, 
рекомендовану літературу (основну, 
допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

-+■ + -

5. Наявність програми практичної підготовки + + -
6. Наявність методичних матеріалів для 
проведення підсумкової атестації здобувачів 
вищої освіти

+ + -

В.С.Волошин



Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що на кафедрі 

маркетингу та бізнес-адміністрування існують всі необхідні навчально- 

методичні засоби, які потрібні для організації підготовки фахівців із 

спеціальності 075 «Маркетинг» із освітньо-професійної програми

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня.

Усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними 

розробками, які за змістом і структурою базуються на освітній програмі 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 075 

«Маркетинг», вимогах Міністерства освіти і науки України, досвіді 

провідних економічних ВНЗ України;

Забезпеченість підготовки фахівців із спеціальності 075 «Маркетинг» із 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

навчально-методичною, навчальною та спеціальною літературою відповідає 

вимогам.



Якісні характеристики підготовки фахівців
Таблиця 11.5

1 Іазва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями

Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 JV» 689

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю. %

100 100 0

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років. % 100 100 0

1.3. Чисельність науково -  педагогічних 
! (педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються . вдосконаленням навчально 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 0

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально -  економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 +10
2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 79,16 +29.16

2.2. Рівень знань студентів з природно -  
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 Не передбачено навчальним 

планом2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50
2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 84,38 34.38

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімиіад^хдащо)^

+ 4" -

В.С.Волошин



Абсолютна успішність підготовки магістрів за результатами виконання 

ККР становить:

З дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 100 % (якість 79,16%) 

з професійно-орієнтованих дисциплін 100 % (якість 84,38%).

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:

- контрольні вимірювання залишкових знань студентів з соціально- 

гуманітарних, та професійних дисциплін показали відповідність показників 

якості та успішності встановленим вимогам;

- показники успішності та якості останньої перед акредитацією 

екзаменаційної сесії відповідають встановленим критеріям.

Таким чином, наведені результати сесії, ККР, виконання курсових робіт 

і проходження практики, а також державної атестації підтверджують 

доцільність подальшої акредитації освітньої програми «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) освітнім рівнем у 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».



Підстави щодо акредитації освітньої програми

1. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має 

необхідну нормативно-правову документацію, щодо започаткування та 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою

2. Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем відповідає акредитаційним вимогам до освітньо - 

професійних програм такого рівня і забезпечує якість освіти.

3. Кадровий склад викладачів, який здійснює фахову підготовку з

освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем відповідає умовам, що затверджені Постановою 

Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347.

4. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 

забезпечення навчального процесу, соціальна інфраструктура, фінансово- 

майнові гарантії, результати освітньої діяльності та якість підготовки 

фахівців відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня 

акредитації.

5. Проведений аналіз якості та успішності виконання курсових, 

комплексних контрольних робіт, звітів з практики, результатів сесії, 

результатів державної атестації свідчить про високу якість підготовки 

фахівців з освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем та відповідність вказаних показників державним 

стандартам якості освіти.



Підводячи підсумки можна зробити висновок, що кадрове забезпечення 

підготовки фахівців, матеріально технічна база, навчально-методичне, 

інформаційне забезпечення, якісні характеристики підготовки фахівців з 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) 

рівнем у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» відповідає 

Ліцензійним умовам та Державним акредитаційним вимогам підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим 

(магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 40 осіб з терміном навчання 1 

рік та 4 місяці.

Усе вищевикладене є підставою для проведення акредитації 

спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

В.С. Волошин
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ
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Про призначення виконуючого 
обов’язки ректора

Керуючись статтею 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади», відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 
№ 630 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Волошина В’ячеслава Степановича, доктора технічних 
наук, професора, виконуючим обов’язки ректора Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» з ІЗ 
вересня 2018 року до призначення ректора в установленому законодавством 
порядку, але не пізніше, ніж до 20 грудня 2018 року.

Підстава: заява Волошина В. С. від 04.09.2018

2. Встановити Волошину В’ячеславу Степановичу надбавку до 
посадового окладу за складність, напруженість в роботі у розмірі 50 відсотків 
посадового окладу за рахунок загального фонду державного бюджету.

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298, наказ Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2005 №557.

ДНО З ОРИГІНАЛОМ 
ТУПНИН НАЧАЛЬНИКА

\І ЛУ КАДР І В

т г т г

Ііта даївшш
І  а  о9.

Павло Полянський

•Заступі
забезпе

пЗ орутнаїіом4‘паРтаме"ту кадр0ІЮГ0' тілу з питань кадрового 
адів та установ

В. М. Шиманський
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
і і ж 20 Й м. Київ №

Про призначення 
на посаду ректора

Призначити доктора технічни^. наук, професора Волошина В’ячеслава 
Степановича ректором Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський .державний технічний університет» з 12 вересня 2013 року, 
строком на п’ять років, по 12 вересня 2018 року, як обраного за конкурсом, 
згідно частини першої статті 39 Закону України “Про вищу освіту”, на умовах, 
викладених у контракті.

їідстава: рекомендація конференції трудового колективу Державного витого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» від 09.09.2013 р., рішення експертної кадрової комісії 
Міністерства від 11.09.2013 р., контракт № 111-21.

ДНО З ОРИГІНАЛОМ 
ТУПНИК НАЧАЛЬНИКА
ІЛДІ/ІУ Кадрі
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паспорт громадянина України 
паспорт граждамина украиньї Прізвище
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Копія

№ 586529
Настоящий диплом вьідан Волошину Вячеславу 

Степановичу
в том, что он в 1970 году поступил в Ждановский 
металлургический институт 
в 1975 году окончил полньїй курс 

названного 
института

по специальности: "Автоматизация металлургического 
производства",

РЕШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
зкзамеиационной комиссии от 20 июня 1975 г.

ВОЛОШИНУ В.С.
присвоена.квалификация инженера по авїоматизации метал
лургического производства.

ГІредседатель Государствениой 
зкзаменационной комиссии

Печать
Ректор

Секретарь

город Жданов 20 июня 1975 г.
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іе Certifying Commission of Ukraine
--------------------------------

Supplement
to diploma КД №003686 

(without the diploma It Is* invalid)
1. Personal information: і I \ \ 1 jj '  ji

First name: Nataliya
Last name; Shlepak

2. Qualification-defining information
Graduation: Candidate of Sciences ■

(comparable to the academic degree 
of Doctor of Philosophy, Ph-D.)

Main ^seciality: Economic Sciences
(economics, organization of management 
and planning of national economy (industry))

Name and status of scientific establishment:
Institu te of Industrial Economics
of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR

3. In fo rm a t io n  a b o u t  q u a lif ic a t ion  leve i
Entry level: Complete higher education

(equivalent to the university degree)
(and professional training for Medical Doctors)

4. Matter of education and results achieved
Examinations: Economics, organization of management 

and planning of national economy 
(industry): •excellent'
Political economy: “good"
Foreign language (English): ’good"
Dialectical and historical materialism: ’ excellent*

Thesis: 1983
Title of thesis. Investigation of level of production processes

mechanization and automatization and methods
for its estimation at metallurgical plants



Копія
Supreme Certifying Commission of Ukraine

5. Information about qualification functions
Continuation of access to education:

Second academic degree 'Doctor of Sciences'

6. Additional Information
National system of education (scheme)
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THIS CERTIFICATE IS ACKNOWLEDGEMENT FOR

m r s GONCHAR VIKTORIYA
THE PARTICIPANT HAS COMPLETED THE ENGLISH LANGUAGE COURSE

r f y  ВІДДІЛ 
• Щ  КАДРІВ

h S

AND PASSED A B2 - LEVEL EXAMINATION
■w

O'! - f K f OK REGIONAL n *
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( J . U  o - X J —

KfGlONAI M*HAGffi Of TWf UNIVFPSITY 
Of SOCIAL SOENCfS 

Mohika Ifwwslia
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N A M E  A M )  S I R Y A M E :  G O N C H A R  V IK T O R IY A

COURSE DURATION: from: 01.10.2016 to: 30.0<).2017

NUMBER OF UNI I S TAKEN IM RIN(. 1 HI COURSE: 80 hours 

LANGUAGE: English COURSE'TYPE: General English

El AT I S BIT ORE TI US COURSE:
EN TRY LEVEL 

(before this course): A L T E  Leve l 2 (C E F R  B l )

Speaking Listening Readingc \\ riting Grammar Vocabularv Overall
grade

J---------- ------ _ ! .. . ___ 3 . 3.7
t ira d e s  • і -run s jtishn iun  2-pnor 3-fair 4-good .'-very good 6-excellenl

I EVE IS ЛІ- I HR HIIS COURSE:--------------------------------------------------

(a
EXIT LEVI I 
ter this course): A L T E  Leve l 3 (C E F R  B 2)

Speaking Listening Reading
i 7“

Writing І Grammar Vocabulary Overall
grade

5 6  6 5 I 6 5* --- - . . .  - 5.5
*( trades I-not \atisfmrtnr\ 2-poor 3-jair 4-gruiJ5-very good fi-excelleiu

__________________ S I'UI)l N PS STRENGTHS:________
| Extensive knowledge of grammar structures, listening and reading skills

RECOM M FNDA I IONS FOR I HI IT  11 RE:
Areas to improve

—

Speaking. Writing, Vocabularv

Suggestions Continuation o f extensive speaking skills, writing skills 
and vocabulary improvement

a .N T U l  M .IK /A K O W F

l a N G o
w  C h tx h k

З г і д н о  з о р и г і н а л о м  
З аступнин  начальника

в і д д кД у К А Д Р І В
■'.В. ЖВАК І НА
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Wyzsza Szkola Bankowa we W roclawiu 

ul. Fabryczna 29-31, 93-609 W roclaw  

NIP: 894-24-50-411

Ш ш Ш
r * T

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

NAME OF SENDING INSTITUTION: Pryazovskyi S tate  Technical University of M ariupol

S urnam e of a tte n d e e : G onchar 

D ate nf birth: 26 11.1976

First nam e: Viktoriya 

G ender fem ale  [X] m ale [ )

NAME OF RECEIVING INSTITUTION:

WSB University in W roclaw

A ddress: Fabryczna S tree t 29-31. 53 609 W roclaw, Poland

p h o n e  00 4 8  71 376 23 89 w w w .w sb.pl | facebook.com /W SB w roclaw

To w hom  it m ay concern :

This is to  certify  th a t GONCHAR VIKTORIYA has p a rtic ipa ted  in th e  tra ineesh ip  in the  

p ro g ram m e  for qualification  e n h an cem en t for th e  p ro fesso rs of h igher educational 

e s tab lish m en ts  en titled  S trategic M anagem en t In Business' o rganized  by WSB University 

in W roclaw  b e tw e e n  th e  24th  of April 2017 and th e  28 th  of April 2017

The p ro g ram m e em b raced  m odules:

M odule 1 ‘M anaging ch an g es’ (10 hours)

M odule 2 'S tra teg ic  m arketing’ (20 hours).

M odule 3 ‘Financial risk m an ag em en t (20 hours)

M odule 4 'The cultural train ing ' (25 hours).

The d u ra tio n  of th e  p rog ram m e 75 hours (40 hours on the  cam p u s-b ased  and  35 hours 

based  on  e learning)

W roclaw , 28 th  of April 2017

Згідно з о р и г і н а л о м  
З а с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а  

ВІДШУ КАДРІВ 
YSas/tft • В . Жвдк І НА

< і SzJcola Bankovs а ^, /  ‘
л е  W roclaw iu

53-609 Yzrocraw
dr (4)

czna 29-:
(071)359 46 48
>883307
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/ л  ,
M u rfk  A

ям
а

http://www.wsb.pl
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university of 
groningen

/

faculty of economics 
and business

/

innovation management &
strategy

K.J. McCarthy 
T+3110)50 3** ;№виі 
С,І.МсО«НЙу<« ni*.n!

To whom it may concern Settelb(J*!C 2 
•і~Г AE Groningen

Г.О. Il-.ix Soo 
•1700 AV Groningen 
Thr Nc-llirrUimh-'

Bel*
22 May 2018 

Dear Sir/Madam.

My name is Killian McCarthy and I am an Associate Professor at the l niversity of 
(ironignen Faculty of 1 conomics and Busienss (FEB). in the Netherlands.

I invited Prof Gonchar. Prof Khudzhvnova. and Ms. Polupanovato \ isit us at the 
l .niversity of Groningen, to learn about how we organize our teaching, research, and 
internationalization activities, in the period of May 161 11' to May 2.Vd. 2018.

1 am writing now to attest to the Гасі that Prof Gonchar. Prof Khadzhynova. and Ms.
Polupanova fully participated in the planned programme (see attached), and left all of us 
at the FEB with an excellent impression of them and their institution.

Yours sincerely.
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Das Tune Acti\ ity Details Location
Wednesday 16 Arrival Killian McCarthy to collect PSTU delegation Groningen station
Thursday 17 life Campus Faculty rout Killian McCarthy to pick tip tin delegation from the hotel ■ 1 to : r-. 

them a toui of the campus and the Fa: u!t\
T 'niversity Hotel

U-I2h Meetings Meetit 2 with Killian McCaithv, Professor of'stnteya 
- w.uy ічпміі :i iffk | пксліііг.

Regarding teaching research and the MS MM

5111 42S

1 2  13h Lunch
13- Nh Meeting with Kieks Boj, Hea l of [цієї national!-ation

http - uwu iuc •.! . t if: h t .
Reaardine cooperation and partnei ships

5 Ul 161

IFh Dinner \\ elcome Dmner With staff from the FEB
Friday IS 1 1  12b Meeting with Liane Yoenuan Professor of Marketing

‘ f  ■ v. mo •.! .-lait і а чолшгі:
Reaardine teaching. lesearch and the BSc BA, and MSc Marketing

5411.310

1 2  1Jh Lunch
15 llh Meeting with Tlujs Bi ч-khuizen. Professor of innovation 

\"  i:: »J t htoekliuizea 
R.? її ding tea, liina, research and the FEB s Sianatuie Areas

5411 150

Saturday 19 No a; livities planned
Sunday 20 No activities planned
Monday 21 No activities planned
Tuesday 22 1 1 -I2h Meeting with Maryn Hendriks, Student Reciuitment Officer

1 tips w ww.iu? nl staff hi li.heudnk:
Reeardine student recruitment effoiu strategies

5411 151

12 13h Lunch
13-I4h Meeting with Karin Koster Careers Services 

imps v .w  iu3 nl si all >: i in.:.on, i 
Regarding the careers company

5411 150

ISh Darner Goodkve Dinner With staff from the FEB
-^uSdnesdav 23 ----- .-----— Departure --------------------- -------

За с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а
^ в і д д і л у  н а д в і в

9. Ж В AH І НА



Копія

СВІДОЦТВО

■  ЦЕНТРА МІМ
■  а і і к  HIT' І■ SS "■ ■ні імі» І -

І ■ ■ ІЩІІІІІ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДВІП «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ шслядипломно! 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

СВІДОЦТВО
п р о  п і д в и щ е н н я  к в а л і ф і к а ц і ї  

СГ135830447/ 1526-18

Гончар
trtptmutqr їй я ли

Вікторія Василівна
і « 2 9 »  січня 20 IX р

п о « ЗО ■>_____червня________ 20 |8  р
шдвшцував( іаі кваліфікацію та катеюрігю 
«Завідувачі |начальники) кафедр університетів, 
академій, інститутів»

З г і д н о  з оригіналом 
і  ..ш а л ь  ник аі /? відділу кадрів

г  Жвйн І НА

^  Ш  s a s f

Загальна кількість юдин
кредитів СКТС іа навчальним планом - * 0 '1’ 1 КР

Натва модуля (курсу)
Навчальний 
час кредити 

СКТС
Освітолопчннй іа нормативно-правовий 30-1
Менеджмент і лідерство ЗО 1
Посадово-функціональний ЗО 1 •
(. оиіально-пенхотої ічний ЗО 1
Іж|>ормашнііо-комунікаційний ЗО. 1
Інновашііно-дослідницький ЗО 1
1 Ірофссійночкобнс і існий роївнток ЗО 1

Виконав (ла) випускну роботу на тему.

Форму вания сирнягливого соціально-нсихаюі ічного 
к пмату у іакладах вищої освіти на прикладі кафедри 
маркетингу та бі інсс-адмімістрування ДВМЗ 
«Цриаювсьхлн державний технічніш університет».



Копія

д и п л о м
м а  т і с т р а

V ,  _____ Ж  _____ J S

Калінін
Олександр Володимирович

«кінчив у 2(KW році Ііриачовськмй державний

технічний університет і отримав повн> вишу освіту та 

спеціальністю "Економіка пі іприт мства та ідобув 

кваліфікацію маг істри ч економіки пі іприт мства.

IIK.V' 17440013

Зг і ДНО З ОРИГІНАЛОМ 
З а с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а

ВІД

c J  / £ / $

НУ К АДР І В  
Я . 9 .  ЖВАН І НА
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і \ , І І  і НІН і) (■ І п  і  і ■( Hoj/lf і  як until.1! it роїш  > //

Зг І ДНО З ОРИГІНАЛОМ
Заступник начальника 

'п: "ДІЛУ КАДРІВ 
Н. В. Ж В А К І НА

/ < p / f
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CAMBRIDGE ENGLISH
L a n g u a g e  A s s e s s m e n t
Par t of the Univers-ty o* C am 1 : f;e ЮІ*

Cambridge English Level 2 Certificate in 
ESOL International (Advanced)"

This is to cert ify that

OLEKSANDR KALININ
h a s  b e e n  a w a r d e d

Grade C

in the

Certificate in Advanced English
Counci l  of Eu rope  Leve l  C1

Overall Score

Reading
Use of English
Wntmg

Listening

Speaking

3r j дно з ОРИГі ндлом 
З а с ш н и й  на ча л ь н и к а  

В / Ш І Л У  К А Д Р І В  
К . В .  Ж в а к  І НА

М  S O W

Date of Examination 
Place of Entry 
Reference Number 
Accreditation Nurnbei

JANUARY UA I AMI 2018 

ZAPORIZHZHIA 

181UA0295001 

500/2598/3

K l <K

f

Saul Nasse 
Chief Executive

*7 hw level refers to the UK National Qualification;. F ramewoiX

Dale of issue 0902'18 
Certificate Number 0060306082

Col* <И***»« 4 »l»rt*br«1 «ч

ЙП- ogntt»e>l 1Л *Н ІШ І, li-.uff

П  ; 7 И / . Г 1 7 7



CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

C A E  «  a gererai prohoeocv examination at level f I if it*- .• 1 Europe s C o m m o n  European F ramework of Refeience it s  at level 2
m m e  U K  National Qualifications FramewT'rk

rudhe? detail or C A E  are given in It» LAE Handbook and at wwv> d m ondgeenglisft otg

CA E  results 3(( reported using scores on trie Cami nigv t ".giisii tie AE certificates are awarded to candidates who achieve tlie
'ol loving grades

Grade A - C E F R  Level C2 I score 200-210)
Grade E CEFR Level C1 fscore '93-19&J 
Grade C -  CEFR Level Cl (score 180-192)

Candidates A+t; na»e achieved a score tuttween 20 t • -i-- a , c demonstrated abrliiy at C E F R  Level C 2 Candidates who have
- achieve- a .А? passing grade bir virvteirie-; • > Cambridge English certif: ate stating they demonstrated atxMv

a! C E F R  lever 82

Д f sytnbo1 next to the grade indicate# that the cand date .vjs <.-><• p ' rrom satisfying the fu# range ot assessment obiectrves in the 
ejcaminatton

Гме Council ol Europe's Common Eu :pean F r a n ч.... .e-s sot levels of language profieiencу Research earned out by the
A s m » tal on o*! ang икі» 'esters in F і ope ■ Ai T- f • • •• - an tvp*cdlty dc* at eacn eye' ГЬе ІзЬ е below erves example- ot
typ-ca ab-iity m  each ot the sK;l! areas for Ссмпсі of Ej ' * . n t  ■. . . . * and B2

Level C2 Listening and Speaking Reading and Witting

Overall general 
ability

C A N  advise or or talk aboui -cmpie> -> 
sensitive issues unde'stand c<«o<!
■eterences and deai...ink- i , • V'
difficult Questtoos

a n  understand various documents 
lining the finer oomts of compiex 

texts and C A N  write letters and meeting notes 
with good expression and accuracy

Level Ct Listemnq and Speaking Reading and Writing

Overall general 
ability

C A M  contribute effectively i fee?me . a *;t 
seminars wthin own area o' work oi keep up 
a casual conversation with a good degree ot 
fluency cooing witn abstract expressions

AN read gu'Ck-y enough to cope with an 
academic course ano C A N  take reasonably 
accurate notes m  meetings Of wrte a piece ol 
work which shows an ability to communicate

Social A  Tounsl C A N  pick up nuances of mean.ng cc‘" r

C A N  keep up conversations :• і asua 
nature for extended peted '' -a a 
discuss abstractcuKurai ijpi , G 
degree oi t'uency and rar.je i eg-'ess

. AN ЦГЧІ..1 Stand con pie» .... . Hi .*!':" -Writs
і expressed in serious newspapers

a n  w a s  most tetters («the is likeiy to be 
я -Red lo do such егсКБ as occ ur wti: not 
went understanding ol the message

Work C A N  (Ollow Ostjsvef and argument w  on < 
oc-rasionai neec lor clar-' ca’cr < p uy ug 
good compensation strategies *<* . ,ne 
inadequacies

C A N  deal .sith unpredictable questions

C A N  understand the general meaning of more 
■ implex articles without serious misunde‘staoding

■ i given enough time write a ’eport that 
immunic ates the desned message

Study C A N  lol'rwv up questions by prop'ng tor more 
detail

C A N  scan *e«ts tor relevant information and
Q* asp т а ю  topic ot text

C A N  make cMical remarkse«p*es- 
dtsagreenient without causing often

: AN w'rte a piece ot work whose message car 
1-е followed throughout

Level В  2 Listemnq and Speaking Reading and Writing

Overall general 
ability

C A N  follow a talk on a lam m * u

C A N  keep up a conversation on a fans .. v  
range o’ topics

' a n  scan teds tor relevant mformation

- AN таке notes while someone is laikirg 
write a etter including non-sMridaM requests

Furthe* ntorinatior arvd examples of ttie atuty slafe i - н  can • n tr • ■ t -.-.уу. a8e uig

-- — ACjL:іИ*-,ґЗПОп lc this ceflrt-cai»: ч-лае-;, t і зп-:< • • tr vie г.ли1:! t-onsMirte a cr.n in;

• ' —ssment provides j results .o''--.ai . -і >«ivu_e lo help organisations агн
"*' :afi.-< I j e  • u .-h « -» ,i i*i i .r Ь* d je e n o l is h  o re

^  3 0 Р И Г І " А /10 M
3 ad  I W X .  н а ч а л ь н и к а

Р ІД Д ІЛ  
К А Д Р І В

/2  I  R n n  я . /  . ЧА'ІЬНИ*
*  Ha /3p / l>
J? // . 8 .  Ж BAH j HA

ortence

agencies guicxlv and securely



• •  BRITISH 
• •  COUNCIL Certificate

Kyiv. 12 July 201 7

This is to certify that

Oleksandr Kalinin
attended and successfully completed a 35-hour course

Academic Teaching Excellence
-English As The Medium Of Instruction-

delivered by the BritishCouncil in Ukraine
in the  f r a m e w o r k  of the Engl ish for Un ive rs i t ies  project

f rom  08  to  12 July 2 01 7

Зг і дно З ОРИГІНАЛОМ 
З а с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а  

ДІЛУ КАДРІВ 
К . В . Ж В А К І НА

/ /

B ritish  C ouncil U k ra in e
4 , 1 2  H r y h o r i y a  S k o v o r o d y  S t r e e t

Kyiy 0 4 0 7 0

T + 3 8 0 4 4  4 9 0  S 6 0 0  
F * 3 8 0 4 4  49Q  5 6 0 5

Si

П ігесго 
British Council Ukraine
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W \ ш л  Nzkola Hank
н е  \ \  r<ftl<iMiu

WSB University in W roclaw 

Wyzsza Szkota Bankowa w e W rodaw iu  

ui Fabryczna 29-31, 53-609 W roclaw 

NIP 894 24 50-411

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

NAME OF SENDING INSTITUTION: Pryazovskyi S ta te  Technical University o f M ariupol (PSTU)

S urnam e of a t te n d e e  Kalinin 

D ate o f b irth  25.09 1987

First n am e  O leksandr 

G en d er fem ale  [ ] m ale [X]

NAME OF RECEIVING INSTITUTION

WSB U niversity in W roclaw

A ddress: Fabryczna S tree t 29-31 53 609 W roclaw , Poland

p h o n e  0048  71 376 23 89 w w w  w sb pi | facebook com /W SB w roclaw

To w hom  it m ay concern

This is to  certify  th a t KALININ OLEKSANDR has p artic ip a ted  in th e  tra in eesh ip  in the 

p ro g ram m e fo r qualification e n h a n c e m en t for th e  p ro fesso rs of higher educational 

e s tab lish m en ts  en titled  'S trateg ic  M an ag em en t In B usiness' o rgan ized  by WSB University in 

W roclaw  b e tw e e n  th e  24th  of April 2017 and th e  28th of April 2017.

The p ro g ram m e em b raced  m odu les

M odule 1 ‘M anaging changes ' (10 hours).

M odule 2 'S trateg ic  m arketing  (20 hours)

M odule 3 'F inancial risk m a n a g e m e n t' (20 hours)

M odule 4 ‘Cultural tra in ing ’ (25 hours)

Уі j : ;
•ВД КАДРІВ

The d u ra tio n  of th e  p rog ram m e w as 75 hours (40 hours on  th e  cam p u s b ased  and  35 hours 

b ased  on  e-learning)

W roclaw , 2 8 th  of April 2017
R  E  K  T  O  R

W Y 2 S Z E J  SZKOtV V v N K O W E J  
■сі svrocrawru

V *  4 n  S z k o t a  B a n k o w a

r o c i a w i  U
f ci.enawr.vojw

3r j дно З ОРИГІНАЛОМ 
З а с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а  

7 В ІНШУ КдДР і и 
. в . Ж В А  Н І Н А

prxj. ги r Pqrtia
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І ієн гральноч країнськнrt національний
ГС Х Н І Ч Н И Й  \  Н І В Є ] ? С І П  Є 7

(.норма млва навчальної о  »а* ; і> )

СВІДОЦТВО
п р о  с і  а ж \  в а ш і  я

№18 0 ІЛ  0015

Видано Ка пніич () іскеаидрч Во.юдимировичч
( припише їм я по батькові)

про ге що і «05 » берегня 2018 рок\ 

ю «05 - вересня 2018 рок\

ній проходив сіажч вання в

я тр а іьноу країнеькомч наикжапьному
ТС Х Н ІЧ Н О М У  \  н  і в е р с и т е т  і

( .п о в н а  м а  т а  н а в ч а л ь н о ю .  >ак. l a ^  j

З г  і д н о  З ОРИГІ НАЛОМ 
З а с т у п н и к  н а ч а л ь н и к а  

В Ш  і /і у к а д р і в  
_ Н . В . Ж в д к і н д

/ J r '  / ґ / f



Копія
\л час ш л в и ш с н н я  к в а л іф ік а ц ії  в и к о н а н о  іа к і  »а» іа ш ія

№ Vn !
І

імії і мплання
Пірнм.тнч помич •. nun ' тіні 'U бзіі 
особливостей внкииаимч
маркетингових дисциплін в 
v мівсрсіггеті роботи кафедр т о  
rhk нідакіїь иагинчліни манрммч 

! черканні та иарксі китової о
м см сі*м сіт

■—  .......... ■ ■ -

ІІровіш н і» ваш та отримати лікви  
ні" V0 .чін к; іійноо і подання чдіср.діч 

, та старсм ні мсто іичного
іабсіисчсинм Марксі миті мюг о
ш а п  чкч.ин.і'іін конккренма 
приIV..-. «.шиї, хом і"~кі\ри |чіиіп 
брсщ ш п рц»Ик-МСН< ІиМСМІД
ктрліепчионі чиркетингл o 'ijciiir
ЧИЮ ' днстрнбмі.і нг-ірів IJ ікх "
марко пін окі комміїкаци и
ічіиі іщкч І ціпоч морсти 
11 пиши-. Н I'itw Ч II. ЧИ К' І.ЦЧІІКІ

ІІІ.ІНЬ т і с н и в  Ші.Ю ВОВЧСМИМ 
дичііііп пн иаіцммч чарксіииі к 
особливості маркетинговим
'КІІСІЖМСНТ «к нерпі" І ГДК І ІрМО!" 
рівні ОСІНІМ

Е  QРс.ч імамі виконанні іаманим 
IV!\ іьіпіами виконаних акілння •

Впровадженні отриманих
KiTMIICICHUIH М ІК..І.І! ОІІЧІКН о вм.т.і> в 
S Ісіпіра іьмоч країні’і.кочп 
іншкиїатьочч їх\*пчїй-м-. чинарі m en  
в ГЦЛОШЧ вик ІЛЛДІПІЧ власних
1ІНИИП 11Н
. Вмкориї тніїм іосмду колег н 
Цсиїрлльиочкрани втчи національного 
Н-ХНІЧІВII ч мііпсрсіггстч ЦЮ.ю
ефскіїшнісх мспмів коїли  матеріал 
іі(ііі іяік.мд.ітп ДІИШІМ" напркчі 
чарка мит та млрксі иніон." . 
ч сн е .іч ч с іт

її іписі.'іша рівнії органі мнніної
і 'ч !іі .................... . лиаиь

« п л о т в  иапрвмч чарксгкмі та 
маркеїИНІОВШО менеджмент' 1AVIXKH 
баї'ю чікв на пп»кгш.а\
і!, м іра  іі.но> краінСьк Ге 'іаш онл іміоі " 
ІСХ НІЧ МОЮ \иівсроггстх

і І ер ш ий щнірекіор 
Цсчира і^іоукраТШіКої о національної о ючнічної о 
у т в е р д и  д іл

м и
г з .//с* * /

В М, Кроні в і

{

15 вересня 2н IS р

Реї СТроЩЙІОІЙ III «мер Jfc ' У  1


