
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Копії установчих документів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

2. Копії документів, що підтверджують майнові права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

3. Копії статистичного звіту про фінансові результати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



4. Концепція освітньої діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Концепція освітньої діяльності підготовки фахівців за другим (магістер-

ським) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної про-

грами «Менеджмент організацій і адміністрування» включає вимоги щодо 

наукової та педагогічної кваліфікації забезпечення навчання на рівні вимог, 

що пред’являються до підготовки фахівців – магістрів з менеджменту. 

Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра – одиничний,        

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці. 

Цикл/рівень: 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);  

7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 

(EQFLLL); другий цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQEHEA). 

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

першого (бакалаврського) освітнього рівня. 

Програмні компетентності, якими повинен володіти здобувач вищої освіти, 

відповідно до освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування»: 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

I. Цикл загальної підготовки 

1. Здатність до абстрактного мислення, ана-

лізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися й оволодівати сучасни-

ми знаннями, генерувати нові ідеї. 

3. Здатність виявляти ініціативу та підприє-

мливість, визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

4. Знання та розуміння предметної сфери 

фахової діяльності. 

5. Здатність застосовувати знання в практи-

чних ситуаціях, вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, вміння ідентифікувати, 

формулювати та розв’язувати задачі, приймати 

обґрунтовані рішення. 

6. Здатність до проведення досліджень, по-

шуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел. 

7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій, економіко-

математичних моделей та методів, пакетів при-

кладних програм. 

8. Здатність спілкуватися державною та іно-

земною мовами як усно, так і письмово. 

9. Здатність працювати в команді та автоно-

мно, навички міжособистісної взаємодії. 

10. Здатність спілкуватися з представниками 

1. Набути навички самостійної роботи, гнуч-

кого мислення, відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним; здатність адапту-

ватись до нових ситуацій та приймати відповідні 

управлінські рішення. 

2. Здатність усвідомлювати необхідність нав-

чання впродовж усього життя з метою поглиб-

лення набутих та здобуття нових фахових знань, 

підвищення рівня особистої професійної підго-

товки. 

3. Здатність соціально відповідально стави-

тись до виконуваної роботи, самостійно прийма-

ти рішення, досягати поставленої мети з дотри-

манням вимог професійної етики на основі пова-

ги до різноманіття та меж культурності. 

4. Виконувати функціональні обов’язки в 

групі під керівництвом лідера, мотивувати лю-

дей приймати нестандартні управлінські рішен-

ня. 

5. Проявляти вміння нести відповідальність 

за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

6. Здатність демонструвати розуміння основ-

них екологічних засад, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 



інших професійних груп різного рівня (з експе-

ртами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

11. Здатність працювати в міжнародному 

середовищі. 

12. Здатність діяти соціально відповідально 

на основі етичних принципів, прагнення до 

збереження довкілля. 

II. Цикл професійної підготовки 

1. Здатність гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати 

проблеми та задачі, зберігаючи при цьому кри-

тичне відношення до усталених наукових кон-

цепцій. 

2. Здатність використовувати поглиблені те-

оретичні та фундаментальні знання в галузі 

менеджменту організацій і адміністрування. 

3. Здатність формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення наукових проблем на абс-

трактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на 

складові, які можна дослідити окремо в їх 

більш та менш важливих аспектах. 

4. Здатність управляти, розробляти і впрова-

джувати проекти (в тому числі засобами 

комп’ютерного моделювання). 

5. Здатність комунікувати з колегами з даної 

області щодо наукових досягнень, як на зага-

льному рівні, так і на рівні спеціалістів, здат-

ність робити усні та письмові звіти, обговорю-

вати наукові теми рідною та англійською мо-

вами. 

6. Здатність провести усну презентацію та 

написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучас-

них концепцій в галузі менеджменту організа-

цій і адміністрування. 

7. Здатність аналізувати та формулювати 

висновки для різних типів складних управлін-

ських задач у різних галузях національного го-

сподарства. 

8. Здатність формулювати (роблячи презен-

тації, або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області управління проектами, 

вибирати належні напрями і відповідні методи 

для їхнього розв’язування. 

9. Здатність сприймати ново здобуті знання 

в області інформаційних технологій та управ-

ління проектами, інтегрувати їх із наявними. 

10. Здатність застосовувати знання та умін-

ня щодо використання інструментальних засо-

бів в управлінні і адмініструванні. 

11. Здатність вивчати та критично оцінюва-

ти нові методології в менеджменті організацій і 

адміністрування, ґрунтуючись на фахових у 

цих областях наукових літературних джерелах. 

12. Здатність ефективно проводити стратегі-

чний аналіз, здійснювати вибір концептуальної 

1. Здатність формулювати та вдосконалювати 

важливу дослідницьку задачу, для її вирішення 

збирати необхідну інформацію та формулювати 

висновки, які можна захищати в науковому кон-

тексті. 

2. Здатність організовувати процес управлін-

ня господарською діяльністю підприємства на 

основі системи управління якістю на усіх рівнях. 

3. Здатність забезпечувати відповідність дія-

льності підприємств вимогам міжнародних  ста-

ндартів якості. 

4. Здатність обґрунтовувати альтернативні 

стратегічні напрями розвитку організації. 

5. Здатність формулювати робочу проблему, 

визначати потенційні фактори впливу зовніш-

нього оточення, приймати рішення щодо затвер-

дження переліку вимог, рекомендацій до управ-

ління організаціями. 

6. Здатність до саморозвитку, оволодіння су-

часними знаннями та навчання впродовж життя.  

7. Здатність розробляти схему управління ор-

ганізацією, формулювати та коригувати вимоги 

до організації управління підприємством, розро-

бляти план управління строками, якістю, вартіс-

тю, вміти визначати вимоги до комунікацій та 

розробляти план управління комунікаціями. 

8. Здатність формувати кадрову стратегію в 

сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оці-

нку персоналу, розробляти ефективну систему 

мотивації та оплати, створювати сприятливі 

умови навчання та саморозвитку персоналу під-

приємства. 

9. Здатність керувати розробленням програм-

них систем, використовувати програмні засоби 

та технології для управління інноваційними 

проектами. 

10. Здатність та готовність налагоджувати до-

говірні відносини з контрагентами  організації. 

11. Здатність виявляти ініціативу та підприє-

мливість. 

12. Здатність володіти різними інструмента-

ми та стратегіями, що мають відношення до діа-

гностування та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що дасть мож-

ливість їхнього працевлаштування в наукових 

установах, здатність ефективно використовувати 

на практиці теоретичні концепції наукового ме-

неджменту та ділового адміністрування. 



моделі середовища інформаційної системи на 

основі математичних моделей і методів бізнес-

аналізу, параметризацію компонентів середо-

вища інформаційної системи, формувати вимо-

ги управління якістю та вартістю в бізнес прое-

ктах. 

13. Здатність працювати як самостійно, так і 

у колективі та команді, толерантно сприймаю-

чи соціальні, етнічні, конфесіональні і культу-

рні розходження. 
 

Програмні результати навчання. 

Знання з предметної області: 

1. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку за-

дачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати ви-

сновки, які можна захищати в науковому контексті. 

2. Здатність організовувати процес управління господарською діяльніс-

тю підприємства на основі системи управління якістю на усіх рівнях. 

3. Здатність забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам 

міжнародних  стандартів якості. 

4. Здатність обґрунтовувати альтернативні стратегічні напрями розвитку 

організації. 

5. Здатність формулювати робочу проблему, визначати потенційні фак-

тори впливу зовнішнього оточення, приймати рішення щодо затвердження 

переліку вимог, рекомендацій до управління організаціями. 

6. Здатність до саморозвитку, оволодіння сучасними знаннями та нав-

чання впродовж життя.  

7. Здатність розробляти схему управління організацією, формулювати та 

коригувати вимоги до організації управління підприємством, розробляти 

план управління строками, якістю, вартістю, вміти визначати вимоги до ко-

мунікацій та розробляти план управління комунікаціями. 

8. Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійсню-

вати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотива-

ції та оплати, створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку персо-

налу підприємства. 



9. Здатність керувати розробленням програмних систем, використовува-

ти програмні засоби та технології для управління інноваційними проектами. 

10. Здатність та готовність налагоджувати договірні відносини з контра-

гентами  організації. 

11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Уміння: 

1. Здатність проведення критичного аналізу й оцінки впливу середовища 

(внутрішнього й зовнішнього) на функціонування й потенційну можливість 

розвитку організації на основі використання методів маркетингової діагнос-

тики, синтезу інвестиційно-інноваційної та логістичної діяльності, їх перспе-

ктивності в сучасних умовах. 

2. Здатність працювати як самостійно, так і у колективі та команді, толе-

рантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесіональні і культурні розхо-

дження. 

3. Здатність оволодіти знаннями у сфері управління та адміністрування 

для аналізу та синтезу ключових концепцій розвитку та механізмів їх реалі-

зації з можливістю критичного осмислення. 

4. Здатність володіти методиками опису і моделювання бізнес-процесів, 

засобами моделювання бізнес-процесів, моделями і алгоритмами прогнозу-

вання складних соціально-економічних процесів в умовах проектування но-

вих інформаційних систем за допомогою спеціалізованих пакетів програм. 

5. Здатність та готовність будувати комунікації з громадянами, колега-

ми, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та 

етики публічного адміністрування та службового етикету. 

6. Здатність володіти різними інструментами та стратегіями, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінсь-

ких проблем на рівні, що дасть можливість їхнього працевлаштування в нау-

кових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теорети-

чні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування. 

Комунікація: 



- оволодіти навичками письмової та усної загальної комунікації держав-

ною та іноземною мовами, а також належного використання професійної те-

рмінології; 

- здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інфо-

рмаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціа-

льному рівнях. 

Автономія та відповідальність: 

1. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним; здатність адаптуватись до 

нових ситуацій та приймати відповідні управлінські рішення. 

2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, під-

вищення рівня особистої професійної підготовки. 

3. Здатність соціально відповідально ставитись до виконуваної роботи, 

самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням ви-

мог професійної етики на основі поваги до різноманіття та меж культурності. 

4. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, 

мотивувати людей приймати нестандартні управлінські рішення. 

5. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльно-

сті, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. 

6. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охо-

рони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Обґрунтування потреби підготовки фахівців заявленої спеціальності 

 

Важливою складовою «розумної інноваційної політики» країн світу в 

умовах постіндустріального суспільства є заходи щодо вирішення зовніш-

ньоекономічних  інтеграційних  проблем,  які, передусім, пов’язані зі знач-

ним зростанням глобальної і регіональної конкуренції. Для цього актуалізу-

ється роль інноваційних систем різних  рівнів, що посилюють синергетичні 

ефекти інноваційного розвитку як  за прямої  керуючої  ролі  держави, так і за 

принципами саморегулювання та самоорганізації. Мережева організація та-

ких систем особливо сприяє посиленню взаємодії   регіонів та характеризу-

ється впливом міжрегіональної кооперації на забезпечення їх конкуренто-

спроможності.  

Ключовим  фактором успішного впровадження інноваційного механізму 

розвитку підприємств сфери торгівлі є формування сучасної інформаційно-

технологічної інфраструктури, що передбачає підтримку процесів трансферу 

й комерціалізації технологій, пошуку партнерів для співробітництва в рамках 

упровадження інноваційних бізнес-моделей. У цьому контексті посилюється 

роль наукової  та інноваційної діяльності вітчизняних університетів, особли-

во в частині здійснення  комплексу аналітичних досліджень та моделювання 

процесів міжнародної інтеграції суб’єктів господарювання України у науко-

во-технологічній  сфері, а також визначення потенціалу взаємовигідного 

співробітництва від застосування моделі проектного інвестування у контексті 

реалізації реформ. 

Розвиток вищої менеджерської освіти зумовлений потребою всіх сфер 

діяльності суспільства в менеджменті нового типу, залежністю розвитку цих 

сфер від якості освіти фахівців, перебудовою економіки через упровадження 

нових технологій, необхідністю розв’язання соціально-економічних проблем. 

Вивчення потреб регіонального ринку праці дозволяє стверджувати, що 

кількість фахівців з менеджменту залишається недостатньою для задоволен-

ня потреб галузі, крім того, ця тенденція буде мати щорічне зростання. Саме 



тому випуск фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у ДВНЗ «Приазов-

ський державний технічний університет» наближає освітню послугу до абі-

турієнтів та об’єктивно сприяє забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах 

відповідної кваліфікації. 

До основних тенденцій розвитку вищої менеджерської освіти належать: 

підвищення до неї інтересу населення, її інтернаціоналізація, глобалізація, 

гуманізація, фундаменталізація, комп’ютеризація, інтеграція з наукою і ви-

робництвом, розвиток безперервної освіти, зростання вимог до професіоналі-

зму викладачів, мобільність професорсько-викладацького складу. 

Українська модель вищої менеджерської освіти розвивається у напрямі 

інтеграції в європейський і світовий освітній простір. Збільшується кількість 

ВНЗ, які готують менеджерів, зростає контингент студентів, поступово впро-

ваджується зарубіжний досвід (комп’ютеризація навчання, кредитно-

модульна система й тестування), збільшується вага індивідуальної і само-

стійної роботи студентів, удосконалюються навчальні плани, програми, ме-

тоди навчання. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створений як 

вищий навчальний заклад для своєчасного забезпечення господарського 

комплексу регіону кваліфікованими спеціалістами. Університет постійно 

проводить аналіз забезпечення регіону кадрами та реагує на потреби їх підго-

товки. 

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже 

надаються у Донецькому регіоні стосовно спеціальності 073 «Менеджмент» 

за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» свід-

чать про необхідність підготовки магістрів з менеджменту. Так, в м. Маріу-

поль існує постійна потреба в забезпеченні підприємств, установ та організа-

цій всебічно освіченими, висококваліфікованими і конкурентоспроможними 

фахівцями в сфері управління підприємствами/організаціями з формуванням 

інтелектуальної еліти українського суспільства. 

На регіональному рівні освітні послуги щодо підготовки магістрів за 



освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» вищі на-

вчальні заклади м. Маріуполя не надають. Так, в Маріупольському держав-

ному університеті ліцензований обсяг магістрів з менеджменту (спеціаль-

ність 073) становить 130 осіб, а магістрів з публічного управління та адмініс-

трування (спеціальність 074) – 50 осіб. В Донецькому регіоні Східноукраїн-

ський національний університет імені Володимира Даля здійснює підготовку 

магістрів з менеджменту організацій і адміністрування (за видами економіч-

ної діяльності) – 25 осіб, Донецький державний університет управління (ка-

федра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності) ліцен-

зований обсяг магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності –  

60 осіб; з менеджменту інноваційної діяльності – 30 осіб. 

На даний час у зв’язку з проведенням ООС Донецький національний 

університет, Донецький національний технічний університет, Донецький на-

ціональний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського пе-

реведені за межі регіону. Це свідчить про те, що ринок освіти в регіоні пере-

буває в кризовому стані, що не дає можливості певною мірою задовольнити 

потреби бізнес-середовища східного регіону. Водночас, конкуренція між 

програмами менеджменту є істотною перевагою для їхнього розвитку. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснює під-

готовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програ-

мою «Менеджмент організацій і адміністрування». Ліцензійний обсяг за спе-

ціальністю складає 105 осіб. 

Спеціальність 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менедж-

мент організацій і адміністрування» зорієнтована на підготовку висококвалі-

фікованих управлінців, які володіють не тільки спеціальними знаннями в 

межах базової освіти, але й спроможні приймати стратегічні і тактичні 

управлінські інноваційні рішення, виявляти перспективні наукові розробки та 

впроваджувати їх у виробництво на рівні апарату управління центральних 

державних і регіональних органів управління, консультаційних центрів, 

інноваційних фінансово-кредитних установ, промислових підприємств 



(ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азовсталь» та ін.), підприємств агро-

промислового виробництва у відповідності з вимогами міжнародних станда-

ртів. 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» орієнту-

ється на сучасні наукові дослідження в галузі інновацій, враховує специфіку 

роботи зазначеної галузі; базується на проектних та апробованих практичних 

результатах із врахуванням стану розвитку інновацій і перспектив їх викори-

стання та впровадження, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. При цьому, ставиться ак-

цент на глибоких знаннях компетенцій менеджменту організацій, загальних 

рис та специфіки менеджменту організацій, особливості розвитку підприєм-

ницької діяльності та управління нею в Україні, знаннях в області управління 

інноваційною діяльністю підприємств, управління креативним та когнітив-

ним потенціалом команд менеджерів, розробці стратегій проектів і програм 

інноваційного розвитку організацій в умовах турбулентного оточення і висо-

кого рівня невизначеності; вирішенні завдань з організації ефективного уп-

равління бізнес-процесами у сфері інноваційної діяльності; вирішенні за-

вдань організаційно-розпорядчого, фінансово-економічного та соціально-

психологічного характеру; отримання навиків роботи з сучасним програмним 

забезпеченням. 

Професійна діяльність (компетенція) магістра зі спеціальності 073 «Ме-

неджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністру-

вання» полягає в наступному: 

- здатність ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач 

та практичних проблеми під час професійної діяльності в галузі  менеджмен-

ту організацій і адміністрування або у процесі навчання, що передбачає за-

стосування теорій та методів у менеджменті організацій і адміністрування; 

-  здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти 

й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення 

до усталених наукових концепцій; 



- здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових 

проблем на абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на складові, які 

можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах; 

- здатність управляти, розробляти і впроваджувати проекти (в тому числі 

засобами комп’ютерного моделювання); 

- здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових дося-

гнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити ус-

ні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мо-

вами; 

- здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за 

результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в 

галузі менеджменту організацій і адміністрування; 

- здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів скла-

дних управлінських задач у різних галузях національного господарства; 

- здатність забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам 

міжнародних  стандартів якості; 

- здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) 

нові гіпотези та наукові задачі в області управління підприємства-

ми/організаціями, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього 

розв’язування; 

- здатність сприймати ново здобуті знання в області інформаційних тех-

нологій та управління проектами, інтегрувати їх із наявними; 

- здатність застосовувати знання та уміння щодо використання інстру-

ментальних засобів в управлінні і адмініструванні; 

- здатність вивчати та критично оцінювати нові методології в менедж-

менті організацій і адміністрування, ґрунтуючись на фахових у цих областях 

наукових літературних джерелах; 

- здатність ефективно проводити стратегічний аналіз, здійснювати вибір 

концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі матема-

тичних моделей і методів бізнес-аналізу, параметризацію компонентів сере-



довища інформаційної системи, формувати вимоги управління якістю та вар-

тістю в бізнес проектах; 

- здатність володіти різними інструментами та стратегіями, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінсь-

ких проблем на рівні, що дасть можливість їхнього працевлаштування в нау-

кових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теорети-

чні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування; 

- здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснюва-

ти набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації 

та оплати, створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку персона-

лу підприємства тощо. 

Основні напрями професійної діяльності: управлінська, організаційна, 

мотиваційна, контрольна, маркетингова, зовнішньоекономічна, інформацій-

но-аналітична, технологічна, дослідницька, координаційно-інтеграційна, 

освітньо-методична.  

Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент органі-

зацій і адміністрування» може займати відповідні робочі місця в установах та 

на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некоме-

рційні, державні, муніципальні), наприклад,  органи державної влади й міс-

цевого самоврядування (керування соціально-економічним розвитком облас-

ті, міста, району; антимонопольні комітети, податкові інспекції тощо), в яких 

випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних 

служб апарату управління; в консультаційних центрах, науково-дослідних і 

проектних інститутах, венчурних фірмах, консалтингових організаціях, інно-

ваційних структурах центральних державних і регіональних органів управ-

ління, інноваційних центрах і фондах, інноваційних фінансово-кредитних ус-

тановах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових 

групах, технопарках, навчальних закладах всіх освітньо-кваліфікаційних рів-

нів, промислово-виробничих підприємствах, підприємницьких, правових та 

інших оргструктурах, у яких так чи інакше повинен розвиватися інтелектуа-



льний потенціал, організація й управління процесом створення і реалізації 

інноваційних проектів. 

Загальні задачі в галузі постановки процесу підготовки магістрів спеціа-

льності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організа-

цій і адміністрування» в основному на цей час вирішені. Визначені основні 

напрямки підготовки магістрів, блоки дисциплін (обов’язкові та вибіркові), 

які формують уміння і знання магістрів. 

Між тим, входження в світовий простір менеджменту і менеджерської 

освіти ускладнюється загальною нестабільною ситуацією в суспільстві. На-

разі процес упровадження передових ідей зарубіжного досвіду не сумісний з 

ігноруванням традицій, притаманних українській освіті, а також  прогресив-

них тенденцій, характерних для кращих світових взірців. Без фундаменталі-

зації і підвищення якості вищої професійної освіти менеджерів не можливо 

розв’язати проблем українського суспільства, його економіки. Разом з тим, 

розв’язання проблем підготовки фахівців для виробництва, ринку, фінансової 

та інших сфер вимагає нових підходів, заснованих на новітній методології 

проектування освітніх систем. 

В даний час існує цілий ряд проблем, які потребують подальшого розви-

тку та які можуть формувати концептуальні положення розвитку спеціально-

сті 073 «Менеджмент». До цих проблем, в першу чергу, слід віднести: 

- визначення перспективної потреби України у фахівцях з даного фаху; 

-  для забезпечення якісного викладання, впровадження інноваційних 

підходів до підготовки майбутніх менеджерів, а також з метою продукування 

нових знань, завдяки яким можна розв’язувати проблеми суспільства, доці-

льно розширювати наукові дослідження на базі ВНЗ; 

- розробку системи підготовки науково-педагогічних кадрів в даній га-

лузі; 

- розробку нових навчальних посібників та підручників для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з менеджменту, в т.ч. на 

основі вимог Болонського процесу; 



- розробку та втілення злагодженої системи  науково-дослідних та нау-

ково-методичних досліджень та управління інноваційною діяльністю; 

- поглиблення інтеграції України у міжнародні співтовариства в цій сфе-

рі за допомогою таких заходів, як: 

1) обмін з закордонними центрами студентами, спеціалістами та викла-

дачами в рамках стажування; 

2) розвиток міжнародної співпраці в галузі підготовки професорсько-

викладацького складу ВНЗ, підвищення рівня його загальної культури, педа-

гогічних знань і навичок. Для цього слід передбачити на базі університету 

цикл щорічних семінарів з менеджменту за участю фахівців провідних ВНЗ 

Великої Британії, Канади, США й України; 

3) посилення співпраці науковців і педагогічних працівників з відповід-

ними міжнародними організаціями з питань уніфікації педагогічної терміно-

логії і параметрів національних статистик освіти, зокрема в галузі менеджер-

ської освіти, що сприятиме обміну інформацією і дасть змогу здійснювати з 

більшою точністю і методичною чистотою порівняльний аналіз структур 

ВНЗ і діяльності систем вищої освіти різних країн; 

4) участь науковців і педагогічних працівників у виконанні міжнародних 

проектів тощо. 

До пріоритетних напрямів науково-педагогічних досліджень у галузі 

підготовки менеджерів слід віднести створення соціально-педагогічних умов 

для стимулювання навчання студентів, утілення принципів оновлення змісту 

і методів навчання, вдосконалення системи стандартів вищої менеджерської 

освіти, використання світового досвіду підготовки таких фахівців. 

Варто розробити стратегію розвитку системи підготовки менеджерів, що 

передбачає вирішення пріоритетних завдань: уведення до змісту освіти ком-

понентів, що відображають українську специфіку в економіці, суспільно-

політичному і культурному середовищі; гуманітаризації змісту освіти, під-

вищення уваги до етики бізнесу, соціальної відповідальності менеджменту, 

подолання вузького функціоналізму й уніфікації програм, надання навчаль-



ним планам і програмам гнучкості, забезпечення їх інтегративності; розробки 

і реалізації програм стажування, польових досліджень, проектної діяльності; 

залучення до викладання успішних практиків, посилення зв’язків ВНЗ із су-

часною бізнес-громадськістю. 

Таким чином, сьогодні потрібно активно розробляти та впроваджувати 

подальші заходи з удосконалення науково-методичного забезпечення і змісту 

навчання відповідно до ступеневої освіти. Першочерговим є впровадження 

інноваційних форм і методів навчання, введення до навчальних планів пред-

метів, знання яких потрібні сучасному менеджеру, посилення взаємозв’язків 

з науковими установами, сучасними підприємствами та організаціями. 

Подальший розвиток інноваційного підприємництва в Україні, сучасних 

технологій бізнесу, складних фінансових та кредитних операцій із застосу-

ванням економіко-математичних методів, автоматизованих систем управлін-

ня потребує підготовки фахівців-магістрів з менеджменту з глибоким і різ-

номанітним діапазоном знань у галузі управління інноваційною діяльністю, 

про що свідчать замовлення підприємств, організацій та фінансово-

кредитних установ м. Маріуполя та інших регіонів України.  

Магістри спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування» готуються до використання 

здобутих під час навчання поглиблених теоретичних та практичних знань, 

умінь та навичок в управлінні, організації, аналітиці, маркетингу та менедж-

менту сучасних підприємств, установ і організацій, що дозволяє вирішувати 

завдання інноваційного розвитку підприємства, які характеризуються ком-

плексністю та невизначеністю початкових умов, виявляти перспективні нау-

кові розробки та впроваджувати їх у виробництво на рівні апарату управлін-

ня центральних державних і регіональних органів управління, консультацій-

них центрів, інноваційних фінансово-кредитних установ, промислових підп-

риємств у відповідності з вимогами сучасного етапу розвитку науки та техні-

ки і брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новіт-

ніх методів управління інноваційною діяльністю підприємств/організацій. 



Навчання в ДВНЗ «ПДТУ» надає можливість підготувати магістрів з 

менеджменту організацій і адміністрування, які володіють системою загаль-

нонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологі-

ями, необхідними для забезпечення ефективної управлінської діяльності у 

сфері інновацій, сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, ініці-

ативних та здатних до швидкої адаптації відносно ризиків сучасного бізнес-

середовища, менеджерів з креативним мисленням, здатних не тільки застосо-

вувати існуючі методи управління та адміністрування, але й розробляти нові 

на базі сучасних наукових досягнень. Підготовка магістрів спеціальності 073 

«Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адмініс-

трування» дозволить залучати найбільш обдаровану студентську молодь до 

науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. 

В Донецькій області і м. Маріуполі розташовано близько 30 % загаль-

ної кількості підприємств металургійного комплексу України і підприємств 

машинобудування, де можуть бути працевлаштовані дипломовані випускни-

ки університету на посадах: керівників/виконавців різноманітних служб апа-

рату управління, фінансових директорів, менеджерів, ризик-менеджерів, фа-

хівців з фінансів, керівників консалтингових агентств, координаторів фінан-

сового відділу тощо. 

Якість підготовки магістрів з менеджменту для забезпечення потреб 

нормального функціонування закладів, організацій та підприємств металур-

гійного і машинобудівного комплексу гарантується тим, що навчальний про-

цес за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент 

організацій і адміністрування» в ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на високому 

рівні за програмами циклу професійних дисциплін з урахуванням поглибле-

ного вивчення специфіки нормативно-правової й організаційно-економічної 

регламентації роботи провідних підприємств м. Маріуполя.  

Відмінність підготовки магістрів з менеджменту в ДВНЗ «ПДТУ» по-

лягає в адаптованості набутих в процесі навчання знань і навичок до реаль-

них умов роботи в сфері металургії та машинобудування, що закріплюються 



при проходженні на галузевих підприємствах переддипломної практики і на-

писанні магістерських робіт з вирішення проблем їх інноваційного розвитку. 

В університеті сформовано унікальну матеріальну базу, кадровий потенціал 

та історичні традиції для підготовки висококваліфікованих фахівців з мене-

джменту. 

Розвиток спеціальності 073 «Менеджмент» в ДВНЗ «ПДТУ» з підготов-

ки магістрів за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністру-

вання» для управління інноваціями в різних сферах економіки, використання 

яких незмінно дозволить вирішити низку важливих проблем, які в цей час іс-

нують в нашій країні, дозволить значно посилити креативність та інтелектуа-

льний потенціал України й ефективно його використовувати для прискорен-

ня інноваційної модернізації національної економіки. 

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки фахівців 

за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», які ма-

ють задовольнити існуючу гостру потребу у висококваліфікованих кадрах в 

державних установах та на підприємствах різних форм власності східного ре-

гіону та м. Маріуполя. 

Фінансування практичної реалізації концепції розвитку спеціальності          

073 «Менеджмент» в ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється за рахунок бюджетних та 

позабюджетних коштів, а також коштів юридичних і фізичних осіб, зацікав-

лених у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з ме-

неджменту. 

Проведений аналіз ринку праці та перспектив розвитку інноваційної дія-

льності підприємств Донецького регіону свідчить, що є всі підстави щодо 

доцільності надання освітніх послуг в ДВНЗ «ПДТУ» в заявленому ліцензо-

ваному обсязі на рівні магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» загаль-

ним обсягом 105 осіб, за освітньою програмою «Менеджмент організацій і 

адміністрування» з терміном навчання 1 рік і 4 місяці. 

 



2 Загальна характеристика ДВНЗ «Приазовський державний техні-

чний університет» 

 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний техніч-

ний університет» (далі Приазовський державний технічний університет) 

створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 листопада 1993 ро-

ку № 956 на базі Маріупольського металургійного інституту, який був ство-

рений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готував спеціалістів без відри-

ву від виробництва з п’яти спеціальностей. 

Приазовський державний технічний університет один з провідних цент-

рів південного сходу України з підготовки фахівців для різних галузей націо-

нального господарства. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має достатню 

матеріально технічну базу та високий рівень комп’ютеризації навчального 

процесу. Високий науковий потенціал дає змогу готувати висококваліфікова-

них фахівців для національного господарства України, а також науково-

педагогічні кадри вищої кваліфікації, як для своєї держави, так і країн близь-

кого і далекого зарубіжжя. 

Місце знаходження Приазовського державного технічного університету: 

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. 

тел.   (0629) 333416 332108 

факс   (0629) 529908 529924 

e-mail: www.pstu.edu. 

На сьогоднішній день університет об’єднує понад 6400 чоловік студен-

тів разом з підпорядкованими технікумом та коледжами (з різних форм нав-

чання). Навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачі. Під час 

навчання в університеті студенти освоюють сучасні комп’ютерні технології, 

оволодівають іноземними мовами (на окремих спеціальностях – двома), ви-

вчають низку економічних курсів, курсів з охорони навколишнього середо-

вища, вітчизняної та зарубіжної історії та культури. 

Широке впровадження у навчальний процес гуманізації та гуманітари-

зації дозволяють готувати фахівців не лише таких, які добре оволодіють ін-

http://www.pstu.edu/


женерними знаннями зі своєї спеціальності, а й висококультурних, інтеліген-

тних, духовно збагачених, саме таких, які потрібні нашій державі, які нести-

муть свої знання у третє тисячоліття. 

Підготовці таких фахівців в значній мірі сприяло впровадження у навча-

льний процес «Комплексної системи підвищення якості підготовки фахів-

ців», передового досвіду кращих ВНЗ України і зарубіжних навчальних за-

кладів, нових форм і методів навчання. Навчальні плани і програми у відпо-

відності з отриманими ліцензіями відповідають вимогам державних стандар-

тів освіти. 

З метою поліпшення якості підготовки фахівців, інтеграції ДВНЗ 

«ПДТУ» у загальноєвропейський освітньо-науковий простір у рамках Болон-

ського процесу в університеті створено систему менеджменту якості (згідно 

міжнародних стандартів ISO – 9001, ІSO – 14001), центр управління трудо-

вими ресурсами, впроваджено модульно-рейтингову міжнародну систему 

(ECTS), автоматизовану комп’ютерну систему з контролю якості навчально-

го процесу. 

Гордістю університету є створення і подальший розвиток сучасної 

комп’ютерної бази, яка органічно ввійшла в навчальний процес, значно під-

вищивши його рівень і матеріально технічну базу університету взагалі. В 

ПДТУ діє сучасний центр комп’ютерних технологій. Значного розвитку на-

був видавничий центр університету. Оснащений сучасним поліграфічним об-

ладнанням він забезпечує видавництво. Університет має бібліотеку – одну з 

найбільших у регіоні.  

Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи 

ДВНЗ «ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в межах науково-

дослідного комплексу, який включає проблемну, галузеву і десять міжкафед-

ральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на 

кафедрах. Діють також: центр науково-технічної творчості молоді, відділи 

нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяль-

ності. 

Постійно розвиваються міжнародні зв’язки ДВНЗ «ПДТУ», що пов’язані 

з розвитком навчально-виховного процесу, інтеграцією університету в сис-



тему міжнародної освіти. В останні 30 років проводиться підготовка фахівців 

для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. Іноземні 

громадяни проходять навчання на факультеті з інженерної та мовної підгото-

вки, підготовчому відділенні  ДВНЗ «ПДТУ». Налагоджені зв’язки із 16 ви-

щими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Угорщини, Греції, Італії, 

США, Великобританії, Китаю, Австралії, Єгипту, Туреччини. 

ДВНЗ «ПДТУ» на сьогоднішній день має розвинену інфраструктуру. Із 

року в рік поліпшуються умови праці викладачів, співробітників, студентів і 

аспірантів. Постійно приділяється увага оздоровленню працівників і студен-

тів – працюють медичний пункт, профілакторій на 120 місць, спортивно- 

оздоровчій табір «Олімп» у с. Юр’ївка на узбережжі Азовського моря, гур-

тожитки, студентська їдальня. Приділяється велика увага розвитку спорту. У 

спортивному комплексі нараховується більше 17 спортивних секцій і гуртків, 

які об’єднують понад 1000 студентів і співробітників. Студенти виступають у 

командах вищої ліги з водного поло, футболу, волейболу, посідають перші 

місця у традиційних легкоатлетичних естафетах у Маріуполі, займають при-

зові місця в обласних і республіканських змаганнях. 

Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у складі 

яких працюють 47 докторів наук, професорів, більш ніж 171 кандидатів наук, 

доцентів. 

Приазовський державний технічний університет готує фахівців за  осві-

тніми рівнями з 48 спеціальностей, у тому числі за першим освітнім рівнем 

«бакалавр» - 26 спеціальностей, за другим (магістерським) освітнім рівнем - 

22 спеціальності та 9 спеціальностей за третім освітнім рівнем. 

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вче-

ні ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.  

Станом на 01.10.2017 року контингент студентів Приазовського держав-

ного технічного університету складає 4493 особи, у тому числі 2810 осіб за 

денною формою навчання, 1683 осіб за заочною формою навчання. Випуск-

ники ПДТУ працевлаштовуються на підприємства України на 97–98 %. Дип-

лом університету визнається за кордоном. 

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа нав-



чальних приміщень 66619,4 кв. м; бібліотеку з читальними залами і книжко-

вим фондом понад 550122 примірників, загальною площею 2041,3 кв. м;                                 

47 комп’ютерних класи, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у зага-

льну університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально-спортивний 

комплекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, загальною 

площею 4941,6 кв. м; 2 студентських гуртожитки, загальною площею  

10111,4 кв. м; студентську їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5 буфетів; 

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 само-

діяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках газет «Студент-

ська 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», нагоро-

джений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою медаллю «Сучасна 

освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», нагородою «Софія Київ-

ська». У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер національної 

освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені повноваження 

на міжнародні сертифікати ISO – 9001 та ISO – 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 «Інновацій-

ний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», та Дипломів у номі-

нації «Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої школи». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 Наявні та потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за 

заявленою спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Мене-

джмент організацій і адміністрування» 

 

3.1 Матеріальна база і перспективи її розвитку 

 

Приазовський державний технічний університет для проведення освіт-

ньої діяльності та для здійснення навчально-виховного процесу має необхідні 

приміщення. 

Усі приміщення відповідають  будівельним та санітарним нормам, повне 

забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями та прикладними комп’ютерними програ-

мами достатнє для  виконання навчальних планів, соціальна інфраструктура, 

що включає спортивний комплекс, пункти харчування, медпункт, базу відпо-

чинку. 

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 про-

цесу та адміністративно-господарського управління. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби 

підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників на-

укових 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 зали на 300 посадкових місць. Загальна пло-

ща бібліотечних приміщень 2045 м2. Бібліотека ПДТУ філій не має. 

Бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є 

невід’ємною частиною інформаційного простору. Зберігаючи традиції най-



краща бібліотека регіону впроваджує нові інформаційні технології. 

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 

одиниць.  

Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, багатоаспект-

ний 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 інфор-

мації в зручний для користувача час, додаткові сервіси роблять ЕК одним із най-

популярніших бібліотечних бібліографічних ресурсів. 

На даний час сайт навчально-методичних матеріалів 

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболо-

нці 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 року проходять обов’язкове грифування вченою радою університе-

ту. Всі матеріали доступні користувачам в авторизованому режимі. 

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» нау-

ковці університету 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 ВНЗ 

та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які відбира-

http://umm.pstu.edu/
http://accessengineeringlibrary.com/


лись 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. 

Автоматизовані робочі місця з безкоштовним Internet для користувачів 

бібліотеки мають усі читальні зали та кімната каталогів. На території бібліо-

теки працює система безпровідного підключення до мережі Internet Wi–Fi. 

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної ро-

боти викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання до-

ступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, до-

відково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а та-

кож для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних техно-

логій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах універси-

тету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих місць.  

Крім пошуку і надання запозичених ресурсів, бібліотека займається збо-

ром, розміщенням і зберіганням інформації на чотирьох сайтах власної гене-

рації, які включають у себе більше 30 тис. електронних документів.  

Для поширення досліджень в світовому науковому співтоваристві і зро-

стання рівня цитованості, інституційний репозиторій зареєстрований в між-

народних відкритих архівах ROAR і OpenDOAR. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної бі-

бліотеки ДВНЗ «ПДТУ»: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування ко-

ристувачів бібліотеки; 

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як он-

лайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- часткова модернізація технологічної інфраструктури науково-

технічної бібліотеки. 



Розрахунок кількості робочих комп’ютерних місць на 100 студентів згі-

дно контингенту складає: 

 

(18944)+(7651,4)+((12395)+(4241,5))0,2=10013,2. 

 

1356/10013100=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 викори-

стання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій): 

 

2659 + 16630,2 = 2991,6; 

1356/2991,6100 = 45,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забезпечення  приміщеннями  навчального призначення та іншими  

приміщеннями 
 

Найменування приміщення Площа приміщень (кв. м) 

усього У тому числі 

власних  орендованих зданих в 

оренду  

Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

66619,4 66619,4 - - 

Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, ау-

диторні приміщення, кабінети, ла-

бораторії тощо) 

 

 

46331,8 

 

 

46331,8 

-- 

 

- 

-- 

 

- 

Комп’ютерні лабораторії 1702.3 1702.3 - - 

Спортивні зали 1758,6 1758,6 - - 

Приміщення для науково - педаго-

гічних (педагогічних) працівників 

6863,85 6863,85 - - 

3. Службові приміщення 20296,9 20296,9 - - 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

2041,3 

611,7 

2041,3 

611,7 

- - 

5. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - - 

6. Їдальні, буфети  3618,8/706,36 3618,8/706,36 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 1997,2 1997,2 - - 

8. Медичні пункти 241,8 241,8 - - 

інше     

 

Підготовка фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем (зі спеці-

альності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і 

адміністрування» здійснюється випускаючою кафедрою інноватики та уп-

равління. Кафедра (3-й поверх 9 корпусу) має 5 відремонтованих лекційних 

аудиторій загальною площею 167,39 м2 (ауд. 302-306) в тому числі 4 лекцій-

них аудиторії, одну для курсового проектування і проведення державних ек-

заменів, захисту магістерських робіт та проведення наукових конференцій, 

аудиторію для викладачів кафедри загальною площею 37,74 м2  (ауд. 307),  



методичний кабінет – 17,98 м2 (ауд. 308), архів – 18,56 м2 (ауд. 310), туалет – 

18,14 м2 (ауд. 301), ауд. 309 – 14,96 м2. Кожна лекційна аудиторія має ком-

плекс тематичних плакатів за фаховими дисциплінами. 

Разом загальна площа кафедри складає 274,77 м2. 

Приміщення кафедри на 4-му поверсі 9 корпусу: 

- методичний кабінет загальною площею 18,3 м2 (ауд. 441); 

- кабінет завідувача кафедри – 18,1 м2 (442); 

- кабінет курсового проектування – 18,1 м2 (443). 

Разом, загальна площа, яку займає кафедра на четвертому поверсі стано-

вить 54,5 м2. 

Загальна площа всіх приміщень кафедри складає 329,27 м2, в тому числі 

лекційні аудиторії та аудиторія для курсового проектування – 185,49 м2. 

Кафедра має один стаціонарний комп’ютер, два ноутбуки, мультимедій-

не обладнання, два багато-функціональних пристрої. Комп’ютерний клас ка-

федри перебуває в процесі оновлення сучасною технікою. 

В останні роки відбувається постійне покращення показників матеріаль-

но-технічної бази. 

Проведені розрахунки за всіма показниками показують, що кількісні по-

казники матеріально-технічного забезпечення ДВНЗ «Приазовський держав-

ний технічний університет» і кафедри інноватики та управління відповідають 

всім умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахів-

ців за другим (магістерським) освітнім рівнем зі спеціальності 073 «Менедж-

мент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування». 

 

3.2 Кадровий склад 

 

Виходячи зі штатного розкладу Приазовського державного технічного 

університету, особових справ керівних, науково-педагогічних кадрів, з нака-

зів і документації з питань комплектування працівників, слід відзначити, що 

в цілому в університеті навчально-виховний процес забезпечений професор-



сько-викладацьким складом, що має необхідний професійний та науково-

методичний рівень. 

В цілому в ПДТУ на 42 кафедрах працює 322 особи науково-

педагогічних працівників, з них 50 осіб – професори, доктори наук, що ста-

новить 15,5 %, та 181 особа – доценти, кандидати наук, що становить 56,8 % 

від штатного розкладу. В цілому за університетом кількість викладачів, що 

мають вчені ступені, становить 72,36 %. 

Кафедри і університет в цілому мають перспективний план кадрового 

забезпечення, який є основним документом реалізації кадрової політики. 

Першочергова роль у реалізації державної програми з розвитку науково-

го, промислового й інтелектуального потенціалу країни, а також у створені 

єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу 

належить науці ВНЗ. Основне місце у цьому відводиться підготовці кадрів 

вищої кваліфікації. 

Підготовка за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програ-

мою «Менеджмент організацій і адміністрування» здійснюється на кафедрі 

інноватики та управління. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, 

професор, Академік міжнародної кадрової академії, Академік Академії еко-

номічних наук, Академік Академії соціального управління зі спеціальності 

соціальна політика, відмінник освіти України Логутова Тамара Григорівна. 

Викладачі кафедри мають вчені ступені кандидатів економічних наук та 

кандидатів технічних наук, вченні звання доцентів. Загальносистемне підви-

щення кваліфікації викладачів кафедри та університету відбувається згідно з 

план-графіком – один раз на 5 років, який виконується повністю. Викладачі 

кафедри постійно підвищують свій професійний рівень і проходять підви-

щення кваліфікації на великих промислових підприємствах м. Маріуполь 

(ПрАТ «МК «Азовсталь»», ПрАТ «ММК ім. Ілліча»), у провідних вищих на-

вчальних закладах України, департаментах Маріупольської міської ради. 

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 

другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» 



освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» здійснює 9 

викладачів з чотирьох кафедр університету. Серед них 4 доктори наук та 5 

кандидатів наук, доцентів. Всі викладачі працюють на постійній основі. Базо-

ва освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців за 

другим освітнім рівнем (магістр) спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої про-

грами «Менеджмент організацій і адміністрування», в повній мірі відповідає про-

філю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується проходженням 

підвищення кваліфікації і відповідають рівню професійної активності. 

Так, за останні п’ять років викладачами кафедри інноватики та управління 

опубліковано 13 монографій (в тому числі 8 колективних), 72 статті,  79 тез допо-

відей на Міжнародних науково-практичних конференціях та 95 тез доповідей зі 

студентами. 

Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації з розглядом методичних 

і наукових розробок викладача, виконаних в процесі підвищення кваліфікації, за-

тверджуються Вченою радою економічного факультету. Індивідуальні плани ви-

кладачів розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри. Навчальне нава-

нтаження штатних викладачів встановлено на поточний навчальний рік – 600 го-

дин, що дає можливість викладачам більше часу приділити оновленню навчальних 

курсів, а також розробці навчально-методичних посібників. 

Враховуючи те, що кафедра «Інноватика та управління» знаходиться на стадії 

свого розвитку, формування її професорсько-викладацького складу здійснювалось 

досвідченими викладачами. Такий підхід щодо формування штатних кадрів до-

зволяє залучити до здійснення навчального процесу найбільш кваліфікованих фа-

хівців. 

Підготовку магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» здійснюють викладачі кафедри, які 

мають вчені ступені та звання, а також найбільш досвідчені викладачі інших ка-

федр університету. Отже, професійний рівень викладацького складу університету і 

базової кафедри є достатньо високим, щоб забезпечити адекватну підготовку фахі-

вців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-



професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», що максима-

льно наближено до сучасних вимог державної і світової системи навчання. 

Якісний склад науково-педагогічного персоналу ПДТУ, який буде забезпечу-

вати навчальний процес зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програ-

мою «Менеджмент організацій і адміністрування», повністю відповідає всім вимо-

гам.  

 

3.3 Навчально-методичне забезпечення 

 

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу займають 

належне місце в роботі методичної ради університету і методичних комісій факу-

льтетів. Методичне забезпечення навчального процесу складається з організацій-

но-методичної документації та навчальної і науково-методичної літератури. 

До складу організаційно-методичної документації входять: методичні вказів-

ки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до практичних, семінарських за-

нять; методичні вказівки до виконання курсових проектів і робіт, магістерських 

робіт; комплекси індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань до кон-

трольних робіт; тести, комплекти екзаменаційних білетів. 

Навчальна та науково-технічна література включає: підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, словники, моно-

графії, наукові збірки, періодичні видання тощо. 

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам навчаль-

ної роботи і новим технологіям навчання. Навчальний процес організовано з ура-

хування можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтова-

но на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до пос-

тійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації 

до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, системах управління та організа-

ції праці в умовах ринкової економіки. 

Організація навчально-виховного процесу на кафедрі інноватики та управ-

ління регламентується: організаційними документами, науково-методичним за-



безпеченням, навчально-методичним забезпеченням дисциплін та обліково-

звітними документами. 

Організаційні документи: наказ з організації навчального процесу, план робо-

ти кафедри на навчальний рік, розклад занять, графік проведення відкритих за-

нять, графік взаємних відвідувань занять, графік проведення консультацій викла-

дачами. 

Науково-методичне забезпечення спеціальності: концепція розвитку спеціа-

льності, методичні матеріали до виконання та оформлення магістерських робіт, 

програма переддипломної практики. 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін: навчально-методичні ком-

плекси дисциплін, робочі навчальні програми дисципліни, навчально-тематичні 

плани, зміст курсу, форми проведення поточного і підсумкового контролю, питан-

ня 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 робо-ти/проекту, курси лекцій (навчальні посібники) з дис-

циплін, пакети комплексних контрольних робіт. 

Обліково-звітні документи: розподіл навантаження між викладачами кафед-

ри, індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік, обліку навчального 

навантаження викладачів, журнал обліку відвідування взаємних і відкритих за-

нять, 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 науко-

вих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, системах управління та організації праці в умо-

вах ринкової економіки. 

Навчальний план укладено відповідно до освітньо-професійних програм. Пе-

релік дисциплін навчальних планів відповідає рекомендаціям науково-методичної 



комісії з економічної освіти. 

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін навчального плану спе-

ціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адмі-

ністрування» 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 за-

лишкових знань, ККР), 

- перелік літератури, що рекомендується для вивчення дисципліни. 

Навчально-методичні комплекси розроблено згідно з вимогами Міністерст-

ва освіти і науки України. Вони базуються на затвердженій у встановленому по-

рядку освітній програмі (ОП) відповідно до другого (магістерського) освітнього 

рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент ор-

ганізацій і адміністрування». 

При розробці перспективних навчальних планів та навчально-методичних 

комплексів із дисциплін циклу професійної підготовки проводиться координація 

діяльності з провідними навчальними закладами (Київський національний еко-

номічний університет, Київський національний університет імені Т. Шевченка, 

Дніпропетровський національний університет та ін.). 

Особлива увага приділяється виховному впливу навчального процесу, розк-

риттю на лекціях і практичних заняттях проблем, пов’язаних з підвищенням еко-

номічної ефективності підприємств за рахунок новітніх досягнень науки і техні-

ки, підвищенню культури виробництва й якості продукції тощо.  

З метою раціональної організації навчального процесу методичною комісі-

єю факультету виконується аналіз бюджету часу зі спеціальності. Це дозволяє 

встановлювати графіки виконання курсових робіт/проектів та магістерських ро-

бот, виробничих і переддипломних практик та інших складових навчального 



процесу. Деканатом проводиться постійний контроль за виконанням цих графі-

ків, аналіз причин їх порушення. Рада факультету та методична комісія аналізу-

ють результати навчального процесу і відповідно визначають напрямки його 

вдосконалення.  

Значна увага приділяється проблемі взаємного зв’язку різних навчальних 

дисциплін з метою виключення дублювання матеріалу, забезпечення практичних 

занять, лабораторних робіт та курсового проектування необхідним теоретичним 

матеріалом.  

Навчально-методична робота кафедр, які ведуть навчальний процес за спе-

ціальністю 073 «Менеджмент» спрямована на методичне забезпечення лекцій, 

лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування, самостійної роботи 

студентів, розробку і застосування прикладних комп’ютерних програм та ін. Всі 

матеріали з дисциплін, що викладаються, представлені на сайті: 

https://umm.pstu.edu. 

Викладачі кафедр проводять цю роботу планово, відповідно до реальної по-

треби в цих документах, що передбачено планами роботи кафедр і, відповідно, в 

індивідуальних планах їх роботи.  

Робота щодо методичного забезпечення навчального процесу передбачає як 

підготовку нових навчально-методичних документів, так і оновлення існуючих.  

Контроль за виконанням планів навчально-методичної роботи, навчально-

методичних документів та інше здійснює навчально-методичний відділ універси-

тету, комісія якого систематично контролює стан навчально-методичної роботи. 

Забезпеченість навчального процесу магістрів з менеджменту навчальною та до-

відковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також норма-

тивною документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості континге-

нту студентів за цією спеціальністю. 

Отже, фахову підготовку за другим (магістерським) освітнім рівнем спеціа-

льності 073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Менеджмент ор-

ганізацій і адміністрування» в ДВНЗ «ПДТУ» в повному обсязі забезпечено ква-

ліфіковано розробленою нормативно-правовою базою  організації навчального 

https://umm.pstu.edu/


процесу; усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними розробка-

ми, які за змістом і структурою базуються на освітній програмі підготовки фахів-

ців за другим освітнім рівнем (магістр) спеціальності 073 «Менеджмент» з освіт-

ньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», вимогах 

Міністерства освіти і науки України, досвіді провідних економічних ВНЗ Украї-

ни; забезпеченість підготовки фахівців за другим освітнім рівнем спеціальності 

073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 

адміністрування» навчально-методичною, навчальною та спеціальною літерату-

рою відповідає всім вимогам; на сайті ДВНЗ «ПДТУ» викладені всі необхідні на-

уково-методичні матеріали (конспекти лекцій, плани семінарських/практичних 

занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, інші методичні роз-

робки викладачів кафедри інноватики та управління). 

 

4 Підстави для надання ліцензії і гарантії виконання ліцензійних умов 

 

Приазовський державний технічний університет є сьогодні регіональним 

центром фундаментальної і прикладної науки у південно-східній Україні. 

Науково-дослідна робота у ПДТУ є складовою частиною навчального проце-

су, наукової творчості студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. 

ПДТУ формує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує випе-

реджаючий розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з важливі-

ших проблем гуманітарних, інженерних наук і технологій та державний 

пріоритет фундаментальних досліджень у галузі національної освіти і куль-

тури. Університет безпосередньо здійснює інженерно-наукове забезпечення 

розвитку стратегічного промислового комплексу, представленого потужними 

підприємствами металургійної промисловості (ПрАТ «ММК ім. Ілліча,  

ПрАТ «МК «Азовсталь»); машинобудування  (ПрАТ «Азовмаш»); транспор-

ту (ДП «Маріупольський морський торговельний порт», Азовський судноре-

монтний завод). 

Наукова діяльність ПДТУ відбувається відповідно до пріоритетних на-

прямків розвитку науки і техніки, сформованими за профілем підготовки спе-



ціалістів, а також згідно з актуальністю, новизною, науковою і практичною 

цінністю дослідницьких результатів: 

 розвиток теоретичних і технологічних підстав фізико-хімічних та теп-

лофізичних процесів у доменному і сталеплавильному виробництвах; 

 теоретичні і експериментальні дослідження процесів обробки металів 

для створення енергозберігаючих технологій, підвищення якості металопро-

дукції, 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 уп-

равління, 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, науко-

вих програм, проектів державного значення, виконаних науковими установами і 

підрозділами ПДТУ, здійснюється, як правило, на конкурсній основі.  

Концепція освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» щодо підготовки магіст-

рів зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менедж-

мент організацій і адміністрування» передбачає: 

 проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

викладачів; 

 розробку та видання необхідних підручників, навчальних посібни-

ків, наочних засобів та навчально-методичної документації; 

 проведення наукових досліджень проблем розвитку інноваційної ді-

яльності підприємств/організацій України та втілення їх результатів у навча-

льний процес; 

 здійснення мережевої взаємодії університету з реальним сектором 



економіки, роботодавцями випускників з різних професійних сфер, органами 

влади, іншими соціальними партнерами. 

ДВНЗ «ПДТУ» має обладнані аудиторії, комп’ютерні класи, студентську 

бібліотеку, читальні зали. Наявні на абонементі бібліотеки навчальна літера-

тура, посібники, методичні вказівки, спеціальна інформація на жорстких і 

магнітних носіях покривають потребу студентів в повному обсязі. 

В університеті проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні кон-

ференції, семінари за актуальними питаннями розвитку національної еконо-

міки, науки і техніки. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підтримує на-

укові зв’язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Угорщини, 

Болгарії, США, Голландії, Китаю, Греції, Туреччини, Єгипту, Іспанії; є учас-

ником міжнародних проектів, таких як «TEMUS MMATENG», «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, лабораторії, конструктор-

ські (технологічні) бюро, інженерні (наукові) центри, дослідницькі виробни-

цтва; організовуються наукові і технологічні парки, 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 вина-

ходів і відкриттів, нових принципів і методів як основи для створення конку-

рентоздатної науково-технічної продукції, матеріалів, техніки і технологій. 

Фахову підготовку за другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності       

073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 

в ДВНЗ «ПДТУ» в повному обсязі забезпечено кваліфіковано розробленою нормати-

вно-правовою базою  організації навчального процесу; усі дисципліни навчального 

плану забезпечено методичними розробками, які за змістом і структурою базуються 

на освітній програмі підготовки фахівців за другим освітнім  рівнем  (магістр) спеціальнос- 



 

 

 



Копія освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



ПЕРЕДМОВА 

 

1. Розроблено: 

 Проектною групою кафедри «Інноватика та управління»                         

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

2. Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 
                                                                                               (назва освітньої програми) 

3. Розробники: 

Керівник проектної групи – Логутова Тамара Григорівна, доктор 

економічних наук, професор, зав. кафедри інноватики та управління 

(наказ від 29.12.2016 р.  № 180-05 про призначення керівника проек-

тної групи).  

 

Члени проектної групи: 

1. Дерев’янко Тамара Антонівна, кандидат економічних наук, доцент. 

2. Захаренко Наталя Сергіївна, кандидат економічних наук,                 

ст. викладач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого нав-

чального закладу та струк-

тура підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський 

державний технічний університет», економічний факу-

льтет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з менеджменту  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Менеджмент організацій і адміністрування 

Тип диплому та обсяг осві-

тньої програми 

Диплом магістра – одиничний, 90 кредитів ЄКТС, тер-

мін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОНУ від 17 листопада 2015 р., 

протокол № 119. Термін дії сертифіката до 1 липня 

2025 р. 

Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України 

(НРК). 

7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQFLLL). 

Другий цикл Європейського простору вищої освіти 

(НРFQEHEA) 

Передумови Наявність першого освітнього рівня (бакалаврського) 

Мова викладання Українська, російська, англійська 

Термін дії освітньої про-

грами 
5 років 

Інтернет адреса постійного 

розміщення опису освіт-

ньої програми 

http://pstu.edu/osvitni-prohramy.html 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих менеджерів, які володіють професійними компетен-

ціями, практичними знаннями та уміннями для професійної діяльності менеджера, з 

урахуванням особливостей підприємництва у регіоні та в цілому у країні. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

(галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація) 

Управління та адміністрування 

Менеджмент 

 

Орієнтація освітньої  

програми 

Магістр має оволодіти системою знань з об’єктивних 

закономірностей, умов, процесів, і специфічних особ-

ливостей господарського підприємництва.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Акцент на глибоких знаннях компетенцій менеджменту 

організацій, загальних рис та специфіки менеджменту 

організацій, особливості розвитку підприємницької дія-

льності та управління нею в Україні.  

Особливості 

програми 

Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концеп-

ціях, менеджменту організацій, які необхідні для про-

фесійної діяльності менеджерів. Предметна галузь міс-

тить знання щодо загальнонаукових та специфічних ме-

тодів дослідження менеджменту організацій і адмініст-

рування. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

http://pstu.edu/osvitni-prohramy.html


Придатність до працевла-

штування 

Відповідні робочі місця в установах та на підприємст-

вах різних галузей діяльності і організаційно-правових 

форм, консультування. 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за третім  

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми 

доктора філософії галузі знань «Управління та адмініс-

трування», а також підвищення кваліфікації і отриман-

ня додаткової післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, 

яке проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних 

занять, самостійного вивчення, виконання курсових ро-

біт/проектів на основі підручників, навчальних посіб-

ників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами, 

періодичних наукових видань, використання мережі 

Інтернет; підготовка магістерської роботи. 

Оцінювання 

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових ро-

біт/проектів, презентації, захист звіту з практики, за-

хист магістерської роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та 

фундаментальні знання для ефективного розв’язування 

складних спеціалізованих задач та практичних пробле-

ми під час професійної діяльності в галузі  менеджмен-

ту організацій і адміністрування або у процесі навчан-

ня, що передбачає застосування теорій та методів у ме-

неджменті організацій і адміністрування (І1). 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та син-

тезу (З1). 

2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знання-

ми, генерувати нові ідеї (З2). 

3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

визначеність і наполегливість щодо поставлених за-

вдань і взятих обов’язків (З3). 

4. Знання та розуміння предметної сфери фахової дія-

льності (З4). 

5. Здатність застосовувати знання в практичних ситуа-

ціях, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

вміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати 

задачі, приймати обґрунтовані рішення (З5). 

6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброб-

лення та аналізу інформації з різних джерел (З6). 

7. Навички використання інформаційних і комунікацій-

них технологій, економіко-математичних моделей та 

методів, пакетів прикладних програм (З7). 

8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мо-

вами як усно, так і письмово (З8). 

9. Здатність працювати в команді та автономно, навич-

ки міжособистісної взаємодії (З9). 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності) (З10). 



11. Здатність працювати в міжнародному середовищі 

(З11). 

12. Здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних принципів, прагнення до збереження довкілля 

(З12). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність гнучкого способу мислення, який дає мож-

ливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, збе-

рігаючи при цьому критичне відношення до усталених 

наукових концепцій (Ф1); 

2. Здатність використовувати поглиблені теоретичні та 

фундаментальні знання в галузі менеджменту організа-

цій і адміністрування(Ф2); 

3. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати 

рішення наукових проблем на абстрактному рівні шля-

хом їхньої декомпозиції на складові, які можна дослі-

дити окремо в їх більш та менш важливих аспектах 

(Ф3); 

4. Здатність управляти, розробляти і впроваджувати 

проекти (в тому числі засобами комп’ютерного моде-

лювання) (Ф4); 

5. Здатність комунікувати з колегами з даної області 

щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і 

на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові 

звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійсь-

кою мовами (Ф5); 

6. Здатність провести усну презентацію та написати 

зрозумілу статтю за результатами проведених дослі-

джень, а також щодо сучасних концепцій в галузі мене-

джменту організацій і адміністрування(Ф6); 

7. Здатність аналізувати та формулювати висновки для 

різних типів складних управлінських задач у різних га-

лузях національного господарства (Ф7); 

8. Здатність формулювати (роблячи презентації, або 

представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в 

області управління проектами, вибирати належні на-

прями і відповідні методи для їхнього розв’язування 

(Ф8); 

9. Здатність сприймати ново здобуті знання в області 

інформаційних технологій та управління проектами, 

інтегрувати їх із наявними (Ф9); 

10. Здатність застосовувати знання та уміння щодо ви-

користання інструментальних засобів в управлінні і ад-

мініструванні (Ф10); 

11. Здатність вивчати та критично оцінювати нові ме-

тодології в менеджменті організацій і адміністрування, 

ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літе-

ратурних джерелах (Ф11); 

12. Здатність ефективно проводити стратегічний аналіз, 

здійснювати вибір концептуальної моделі середовища 

інформаційної системи на основі математичних моде-

лей і методів бізнес-аналізу, параметризацію компонен-

тів середовища інформаційної системи, формувати ви-



моги управління якістю та вартістю в бізнес проектах 

(Ф12); 

13. Здатність працювати як самостійно, так і у колекти-

ві та команді, толерантно сприймаючи соціальні, етніч-

ні, конфесіональні і культурні розходження (Ф13). 

7 - Програмні результати навчання 

Знання з предметної області. 

1. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її 

вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна за-

хищати в науковому контексті (Р1). 

2. Здатність організовувати процес управління господарською діяльністю підприємс-

тва на основі системи управління якістю на усіх рівнях (Р2). 

3. Здатність забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам міжнарод-

них  стандартів якості (Р3). 

4. Здатність обґрунтовувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організації 

(Р4). 

5. Здатність формулювати робочу проблему, визначати потенційні фактори впливу 

зовнішнього оточення, приймати рішення щодо затвердження переліку вимог, реко-

мендацій до управління організаціями (Р5). 

6. Здатність до саморозвитку, оволодіння сучасними знаннями та навчання впродовж 

життя (Р6).  

7. Здатність розробляти схему управління організацією, формулювати та коригувати 

вимоги до організації управління підприємством, розробляти план управління стро-

ками, якістю, вартістю, вміти визначати вимоги до комунікацій та розробляти план 

управління комунікаціями (Р7). 

8. Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, від-

бір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати, створюва-

ти сприятливі умови навчання та саморозвитку персоналу підприємства (Р8). 

9. Здатність керувати розробленням програмних систем, використовувати програмні 

засоби та технології для управління інноваційними проектами (Р9). 

10. Здатність та готовність налагоджувати договірні відносини з контрагентами  орга-

нізації (Р10). 

11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (Р11). 

Уміння 

1. Здатність проведення критичного аналізу й оцінки впливу середовища (внутріш-

нього й зовнішнього) на функціонування й потенційну можливість розвитку організа-

ції на основі використання методів маркетингової діагностики, синтезу інвестиційно-

інноваційної та логістичної діяльності, їх перспективності в сучасних умовах (Р12). 

2. Здатність працювати як самостійно, так і у колективі та команді, толерантно 

сприймаючи соціальні, етнічні, конфесіональні і культурні розходження (Р13). 

3. Здатність оволодіти знаннями у сфері управління та адміністрування для аналізу та 

синтезу ключових концепцій розвитку та механізмів їх реалізації з можливістю кри-

тичного осмислення (Р14). 

4. Здатність володіти методиками опису і моделювання бізнес-процесів, засобами мо-

делювання бізнес-процесів, моделями і алгоритмами прогнозування складних соціа-

льно-економічних процесів в умовах проектування нових інформаційних систем за 

допомогою спеціалізованих пакетів програм (Р15). 

5. Здатність та готовність будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками 

та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики публічного адмініст-

рування та службового етикету (Р16). 

6. Здатність володіти різними інструментами та стратегіями, що мають відношення до 

діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що 



дасть можливість їхнього працевлаштування в наукових установах, здатність ефекти-

вно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ді-

лового адміністрування (Р17). 

Комунікація 

1. Оволодіти навичками письмової та усної загальної комунікації державною та іно-

земною мовами, а також належного використання професійної термінології (Р18); 

2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних 

технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях (Р19). 

Автономія та відповідальність 

1. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним; здатність адаптуватись до нових ситуацій та 

приймати відповідні управлінські рішення (Р20); 

2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, підвищення рівня особистої 

професійної підготовки (Р21); 

3. Здатність соціально відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно 

приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної ети-

ки на основі поваги до різноманіття та меж культурності (Р22); 

4. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, мотивувати 

людей приймати нестандартні управлінські рішення (Р23); 

5. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та управлінської ініціативи (Р24); 

6. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх застосування (Р25). 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

 100 % науково-педагогічних працівників, які задіяні до 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спе-

ціальності «Менеджмент», мають наукові ступені та 

вчені звання. 

Матеріально-технічне  

забезпечення 

Усі приміщення відповідають  будівельним та санітар-

ним нормам, повне забезпечення гуртожитками відпо-

відно до потреби, забезпеченість комп’ютерними робо-

чими місцями та прикладними комп’ютерними програ-

мами достатнє для  виконання навчальних планів, соці-

альна інфраструктура, що включає спортивний ком-

плекс, пункти харчування, медпункт, базу відпочинку. 

Інформаційне та  

навчально-методичне  

забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками,  вітчизняними та закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, доступ 

до джерел Internet, авторських розробок професорсько- 

викладацького складу. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна  

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазов-

ський державний технічний університет» та технічни-

ми університетами України 

Міжнародна кредитна  

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазов-

ський державний технічний університет» та вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. 

Навчання іноземних  

здобувачів вищої освіти 
Можливе після вивчення курсу української мови 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні  

дисципліни, курсові проекти (роботи),  

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсум-

кового контро-

лю 

Обов’язкові компоненти ОК 

ОСГ1 Договірне право 2 залік 

ОСГ2 Інтелектуальна власність 2 залік 

ОСГ3 Методологія наукових досліджень 2 залік 

ОСГ4 Охорона праці в галузі та цивільний захист 2,5 диф. залік 

ОПП1 Інвестиційний менеджмент 3 екзамен 

ОПП2 Інформаційні системи в менеджменті 4 залік 

ОПП3 Корпоративне управління 5 екзамен 

ОПП4 Менеджмент організацій 7 екзамен, к.р. 

ОПП5 Публічне адміністрування 4,5 залік 

ОПП6 Управління змінами 5 екзамен 

ОПП7 Управління проектами 5 екзамен, к. пр. 

ОПП8 Фінансовий менеджмент 3 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45 

Вибіркові компоненти ВК 

Блок 1 

В1ПП1 Психологія і лідерство в управлінні проектами 6 залік 

В1ПП2 Управління конкурентоспроможністю 5 залік 

В1ПП3 Управління якістю 4 залік 

Блок 2 

В2ПП1 Теорія та практика бізнес-планування 6 залік 

В2ПП2 Закупівлі, контракти та логістика в проектах 5 залік 

В2ПП3 Маркетинг інновацій 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15 

ПП1 Переддипломна практика 9 

ПП2 Магістерська випускна робота 21 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

2.2 Структурно-логічна схема ОПП 

 

Семестр Зміст навчальної діяльності 

1 ОСГ1; ОСГ2; ОСГ3; ОПП1; ОПП4; ОПП8; В1ПП1; В1ПП2. 

2 ОСГ4; ОПП2; ОПП3; ОПП5; ОПП6; ОПП7; В1ПП3. 

3 ПП1; ПП2. 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та обсягу 

знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, який навчається за освітньою 

програмою, вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 073 «Менеджмент»  про-

водиться у формі захисту магістерської роботи та завершується видачею диплому встано-

вленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації – магі-

стра з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і ад-

міністрування». 

Захист магістерських робіт 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, а також про видачу сту-

дентам дипломів (дипломів з відзнакою) голова ДЕК оголошує студентам у день захисту.  

Здобувач другого освітнього рівня (магістерського) має право на вибір керівника 

магістерської роботи. 

До захисту допускаються магістерські роботи, виконані здобувачем другого освіт-

нього рівня самостійно. Виявлення в поданій до захисту магістерської роботи академічно-

го плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного освітнього рівня. 

Студент, який не захистив атестаційну роботу або не склав випускний екзамен, або 

не з’явився на захист без поважних причин, відраховується з університету як такий, що не 

пройшов випускної атестації.  

Студентам, які не захищали атестаційну роботу з поважної, документально підтве-

рдженої причини, ректором може бути продовжений строк навчання до наступного термі-

ну 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 про-

понується випусковою кафедрою.  

Звіт голови ДЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і 

Вченої ради 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 магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

 

№ КОМПОНЕНТА 

Інтегральні та загальні компетентності (ЗК) 

І1 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 

1 Договірне право + + - + - + + - + + + - + 

2 Інвестиційний менеджмент + + + + + + + + - - + + + 

3 Інтелектуальна власність + - + - - - + - + - + + + 

4 Інформаційні системи в менеджменті + + + + + + + + + - - + - 

5 Корпоративне управління + + - + + + + - + + + - - 

6 Менеджмент організацій + + + + + + + - - + + - + 

7 Методологія наукових досліджень + + + - - + + - - + + - + 

8 Охорона праці в галузі та цивільний захист + - - - + - - + - - + - + 

9 Публічне адміністрування + + - - + - - - + + + - - 

10 Управління змінами + + + - + + + - - - + - - 

11 Управління проектами + + + + + + + - - + + - + 

12 Фінансовий менеджмент + + - + + + - + - - - - - 

13 Психологія і лідерство в управлінні проектами + + + + - - + - - + - - + 

14 Управління конкурентоспроможністю + + - + + + + + - - - - - 

15 Управління якістю + + + + - + + - - - - + + 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ КОМПОНЕНТА 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 

1 Договірне право + + - - - - + - - - - - - 

2 Інвестиційний менеджмент + + - - + - - - - - - - - 

3 Інтелектуальна власність - + - + + + - - - - - - + 

4 Інформаційні системи в менеджменті + + - + + + + + + + + + + 

5 Корпоративне управління + + - - + - - - - + - - + 

6 Менеджмент організацій + + - + + + - + - - - + + 

7 Методологія наукових досліджень + + - - + + - - + + + + + 

8 Охорона праці в галузі та цивільний захист - - + - + - + - - + - + - 

9 Публічне адміністрування + - - + + - - - - - - - - 

10 Управління змінами + - + - - - + - - + - + + 

11 Управління проектами + + + + + + + + + + + + + 

12 Фінансовий менеджмент - - + + - - + + - - - + - 

13 Психологія і лідерство в управлінні проектами - - - - + - - + + - + + + 

14 Управління конкурентоспроможністю + - + - + - - - + + - + + 

15 Управління якістю + + - + + - + - - + + - - 

 

 

 

 



4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

 

№ КОМПОНЕНТА Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20 Р21 Р22 Р23 Р24 Р25 

1 Договірне право - + - - + - - - - - - - - - - - + + + + + + - + + 

2 
Інвестиційний  

менеджмент 
+ + + + + + + - + - + + - - + - + + - - - - - - - 

3 
Інтелектуальна  

власність 
- + - - + + - - - - - - - - - - - + + + + + - + - 

4 
Інформаційні системи 

в менеджменті 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - 

5 
Корпоративне 

 управління 
- + - + + - + - - - - + - + - - + + + + + + + + - 

6 
Менеджмент  

організацій 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - 

7 
Методологія наукових 

досліджень 
+ + - + + - - - + + - + - - + - - + + + + + - - - 

8 
Охорона праці в галузі 

та цивільний захист  
+ + + - + + - + - - - + + + - - - + - + + - - + + 

9 
Публічне  

адміністрування 
+ - - + + - - - + - - - - + - + + + + - - - - - - 

10 Управління змінами - - + + - - - - + + + + - - - - + + - - - - - - - 
11 Управління проектами + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 
Фінансовий  

менеджмент 
+ - - - - - - - - + + + - - - - - - - + - - + - - 

13 

Психологія і лідерство 

в управлінні  

проектами 
- - - + - - + - - - - - - - - - + + - + + + + + - 

14 
Управління конкурен-

тоспроможністю 
+ - + + - - - + - + + + + - - - + + - + - - + - - 

15 Управління якістю + + - + + + + + - - - - + + + - - + + + + + - + + 

 



Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 

 

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски.  

2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача /           

пер. з англ.; за ред. Ю.М. Рашкевича та Ж.В. Таланової. – Львів : видавництво Львівської політех-

ніки, 2015. – 106 с.  

3. Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 1997, ІSED - 2011: International 

Standard Classification of Education/UNESCO, Paris).  

4. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від         

23 листопада 2011 р. - № 1341.  

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений 

наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 зі змінами, затвердженими наказом Мініс-

терства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 року. -  № 923.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань і спеціа-

льностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  

7. Закон України «Про вищу освіту». № 1556-УІІ від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 

2014. – № 37, 38 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18. 

8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. 

– К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.  

9. Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The framework of 

qualifications for the European Higher Education Area).  

10. Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для всіх у суспільстві, за-

снованому на знаннях (Key Competences for Lifelonglearning: A European Reference Framework – 

IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRAINING 2010», Work programme, Working Group 

B «Key Competences», 2004. 

 

Корисні посилання: 

11. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами 

стандартівЕлектронний ресурс. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

12. Національний глосарій 2014 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf. 

13. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти Електронний ресурс. 

– Режим доступу : file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

14. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний 

огляд Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf. 

15. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Електронний ресурс. – Режим дос-

тупу : http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

16. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук України 

/ В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : 

ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 

Додаткові джерела: 

17. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система. – Довідник користувача 

(переклад українською мовою) Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-

here.html. 

18. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements Електронний ре-

сурс. – Режим доступу : http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-

benchmark-statements. 
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Копія навчального плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до навчального плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 073 «Менеджмент» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Форма навчання денна, заочна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання 90 кредитів, 1 рік 4 місяці 

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 наявність першого (бакалавр-

ського) освітнього рівня 

 
Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

1. Здатність до абстрактного ми-

слення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися й оволоді-

вати сучасними знаннями, гене-

рувати нові ідеї. 

3. Здатність виявляти ініціативу 

та підприємливість, визначеність 

і наполегливість щодо поставле-

них завдань і взятих обов’язків. 

4. Знання та розуміння предмет-

ної сфери фахової діяльності. 

5. Здатність застосовувати знан-

ня в практичних ситуаціях, 

вміння виявляти, ставити та ви-

рішувати проблеми, вміння іден-

тифікувати, формулювати та 

розв’язувати задачі, приймати 

обґрунтовані рішення. 

6. Здатність до проведення дос-

ліджень, пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних дже-

рел. 

7. Навички використання інфор-

маційних і комунікаційних тех-

нологій, економіко-

математичних моделей та мето-

дів, пакетів прикладних програм. 

8. Здатність спілкуватися держа-

вною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово. 

9. Здатність працювати в коман-

ді та автономно, навички міжо-

собистісної взаємодії. 

1. Набути навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, відк-

ритості до нових знань, бути кри-

тичним і самокритичним; здат-

ність адаптуватись до нових си-

туацій та приймати відповідні 

управлінські рішення. 

2. Здатність усвідомлювати необ-

хідність навчання впродовж усьо-

го життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахо-

вих знань, підвищення рівня осо-

бистої професійної підготовки. 

3. Здатність соціально відповіда-

льно ставитись до виконуваної 

роботи, самостійно приймати рі-

шення, досягати поставленої мети 

з дотриманням вимог професійної 

етики на основі поваги до різно-

маніття та меж культурності. 

4. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі під керівницт-

вом лідера, мотивувати людей 

приймати нестандартні управлін-

ські рішення. 

5. Проявляти вміння нести відпо-

відальність за результати своєї 

діяльності, виявляти навички під-

приємницької та управлінської 

ініціативи. 

6. Здатність демонструвати розу-

міння основних екологічних за-

сад, охорони праці та безпеки 

Договірне право 

Інтелектуальна власність 

Менеджмент організацій 

Методологія наукових  

досліджень 

Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 



10. Здатність спілкуватися з 

представниками інших профе-

сійних груп різного рівня (з екс-

пертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяль-

ності). 

11. Здатність працювати в між-

народному середовищі. 

12. Здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних 

принципів, прагнення до збере-

ження довкілля. 

життєдіяльності та їх застосуван-

ня. 

II. Цикл професійної підготовки 

1. Здатність гнучкого способу 

мислення, який дає можливість 

зрозуміти й розв’язати проблеми 

та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне відношення до устале-

них наукових концепцій. 

2. Здатність використовувати 

поглиблені теоретичні та фунда-

ментальні знання в галузі мене-

джменту організацій і адмініст-

рування. 

3. Здатність формулювати, ана-

лізувати та синтезувати рішення 

наукових проблем на абстракт-

ному рівні шляхом їхньої деком-

позиції на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та 

менш важливих аспектах. 

4. Здатність управляти, розроб-

ляти і впроваджувати проекти (в 

тому числі засобами 

комп’ютерного моделювання). 

5. Здатність комунікувати з ко-

легами з даної області щодо нау-

кових досягнень, як на загаль-

ному рівні, так і на рівні спеціа-

лістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати 

наукові теми рідною та англій-

ською мовами. 

6. Здатність провести усну пре-

зентацію та написати зрозумілу 

статтю за результатами проведе-

них досліджень, а також щодо 

сучасних концепцій в галузі ме-

неджменту організацій і адмініс-

трування. 

7. Здатність аналізувати та фор-

мулювати висновки для різних 

типів складних управлінських 

задач у різних галузях націона-

льного господарства. 

8. Здатність формулювати (роб-

лячи презентації, або представ-

1. Здатність формулювати та вдо-

сконалювати важливу дослідни-

цьку задачу, для її вирішення 

збирати необхідну інформацію та 

формулювати висновки, які мож-

на захищати в науковому кон-

тексті. 

2. Здатність організовувати про-

цес управління господарською 

діяльністю підприємства на осно-

ві системи управління якістю на 

усіх рівнях. 

3. Здатність забезпечувати відпо-

відність діяльності підприємств 

вимогам міжнародних  стандартів 

якості. 

4. Здатність обґрунтовувати аль-

тернативні стратегічні напрями 

розвитку організації. 

5. Здатність формулювати робочу 

проблему, визначати потенційні 

фактори впливу зовнішнього ото-

чення, приймати рішення щодо 

затвердження переліку вимог, 

рекомендацій до управління ор-

ганізаціями. 

6. Здатність до саморозвитку, 

оволодіння сучасними знаннями 

та навчання впродовж життя.  

7. Здатність розробляти схему 

управління організацією, форму-

лювати та коригувати вимоги до 

організації управління підприємс-

твом, розробляти план управління 

строками, якістю, вартістю, вміти 

визначати вимоги до комунікацій 

та розробляти план управління 

комунікаціями. 

8. Здатність формувати кадрову 

стратегію в сучасних умовах, 

здійснювати набір, відбір, оцінку 

персоналу, розробляти ефективну 

систему мотивації та оплати, 

створювати сприятливі умови 

Інвестиційний  

менеджмент 

Інформаційні системи в 

менеджменті 

Корпоративне  

управління 

Публічне  

адміністрування 

Управління  

змінами 

Управління  

проектами 

Психологія і лідерство в 

управлінні проектами 

Управління конкуренто-

спроможністю 

Фінансовий  

менеджмент 

Управління якістю 

Переддипломна практика 

Дипломування 



ляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області управ-

ління проектами, вибирати на-

лежні напрями і відповідні мето-

ди для їхнього розв’язування. 

9. Здатність сприймати ново 

здобуті знання в області інфор-

маційних технологій та управ-

ління проектами, інтегрувати їх 

із наявними. 

10. Здатність застосовувати 

знання та уміння щодо викорис-

тання інструментальних засобів 

в управлінні і адмініструванні. 

11. Здатність вивчати та критич-

но оцінювати нові методології в 

менеджменті організацій і адмі-

ністрування, ґрунтуючись на 

фахових у цих областях науко-

вих літературних джерелах. 

12. Здатність ефективно прово-

дити стратегічний аналіз, здійс-

нювати вибір концептуальної 

моделі середовища інформацій-

ної системи на основі математи-

чних моделей і методів бізнес-

аналізу, параметризацію компо-

нентів середовища інформацій-

ної системи, формувати вимоги 

управління якістю та вартістю в 

бізнес проектах. 

13. Здатність працювати як са-

мостійно, так і у колективі та 

команді, толерантно сприймаю-

чи соціальні, етнічні, конфесіо-

нальні і культурні розходження. 

навчання та саморозвитку персо-

налу підприємства. 

9. Здатність керувати розроблен-

ням програмних систем, викорис-

товувати програмні засоби та те-

хнології для управління іннова-

ційними проектами. 

10. Здатність та готовність нала-

годжувати договірні відносини з 

контрагентами  організації. 

11. Здатність виявляти ініціативу 

та підприємливість. 

12. Здатність володіти різними 

інструментами та стратегіями, що 

мають відношення до діагносту-

вання та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем 

на рівні, що дасть можливість їх-

нього працевлаштування в науко-

вих установах, здатність ефекти-

вно використовувати на практиці 

теоретичні концепції наукового 

менеджменту та ділового адмініс-

трування. 

Інше (у разі потреби) ______________________________________________ 

Гарант освітньої програми/керівник кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки зав. ка-

федрою інноватики та управління, д.е.н., професор Логутова Т. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності 

 

Підготовка студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» за 

другим (магістерським) освітнім рівнем здійснюється на кафедрі інноватики 

та управління. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, Ака-

демік міжнародної кадрової академії, Академік Академії економічних наук, 

Академік Академії соціального управління зі спеціальності соціальна політи-

ка, відмінник освіти України Логутова Тамара Григорівна. В 2013 році Логу-

това Т.Г. отримала диплом лауреата міського конкурсу на звання «Маріупо-

льчанка року» за вагомий внесок у розвиток науки (в номінації «Академічна 

наука»). 

Викладачі кафедри мають вчені ступені кандидатів економічних наук та 

кандидатів технічних наук, вченні звання доцентів. Загальносистемне підви-

щення кваліфікації викладачів кафедри та університету відбувається згідно з 

план-графіком – один раз на 5 років, який виконується повністю. Викладачі 

кафедри постійно підвищують свій професійний рівень і проходять підви-

щення кваліфікації на великих промислових підприємствах м. Маріуполь 

(ПрАТ «МК «Азовсталь»», ПрАТ «ММК ім. Ілліча»), у провідних вищих на-

вчальних закладах України, департаментах Маріупольської міської ради. 

Кафедра інноватики та управління створена у вересні 2009 року. Зараз в 

складі кафедри працюють 7 осіб: 1 доктор економічних наук, 1 кандидат еко-

номічних наук, 2 кандидати технічних наук, 1 старший викладач (здобувач 

наукового ступеня к.е.н.), 1 завідувач методичним кабінетом та 1 лаборант. 

Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому 

числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, рольові ігри, тренінги, мозко-

вий штурм, розробку й аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спі-

льно зі студентами у ярмарках, виставках, аукціонах, використовують в уч-

бовому процесі мультимедійне обладнання. Для формування кадрового скла-

ду 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 ква-

ліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за розробле-

ним і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації ви-

користовуються при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних з дис-

циплін; написанні методичних розробок; опрацюванні контрольних і тесто-

вих завдань поточного і підсумкового контролю якості знань; виконанні нау-

ково-дослідних робіт. 

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 

другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності 073 «Менеджмент»   

освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 

здійснює 9 викладачів з 4-х кафедр університету. Серед них 4 доктори наук 

та 5 кандидатів наук, доцентів. Всі викладачі працюють на постійній основі. 

Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки 

фахівців за другим освітнім рівнем (магістр) спеціальності 073 «Менедж-

мент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адмініст-

рування», в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, 

а також підтверджується проходженням стажування/підвищення кваліфікації 

і відповідають рівню професійної активності. 

Так, за останні п’ять років викладачами кафедри інноватики та управ-

ління опубліковано 13 монографій (в тому числі 8 колективних), 74 статті,  

79 тез доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях та           

95 тез доповідей зі студентами. В 2018 році Логутова Т.Г. нагороджена  дип-

ломом лауреата конкурсу «Краща книга року – 2018» в номінації «Наукова 

книга. Техніка» від управління культурно-громадського розвитку Маріуполь-

ської міської ради за монографію «Проблеми ресурсозбереження металургій-

них підприємств: теоретичні та практичні аспекти». 



Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації з розглядом мето-

дичних і наукових розробок викладача, виконаних в процесі підвищення ква-

ліфікації, затверджуються Вченою радою економічного факультету. Індиві-

дуальні плани викладачів розглядаються та затверджуються на засіданні ка-

федри. Навчальне навантаження штатних викладачів встановлено на поточ-

ний навчальний рік – 600 годин, що дає можливість викладачам більше часу 

приділити оновленню навчальних курсів, а також розробці навчально-

методичних посібників. 

Враховуючи те, що кафедра «Інноватика та управління» знаходиться на 

стадії свого розвитку, формування її професорсько-викладацького складу 

здійснювалось досвідченими викладачами. Такий підхід щодо формування 

штатних кадрів дозволяє залучити до здійснення навчального процесу най-

більш кваліфікованих фахівців. 

Кафедра інноватики та управління продовжує тісну співпрацю з кафед-

рами університетів країн СНД на підставі діючих договорів і домовленостей: 

           - з Молдавською економічною Академією (м. Кишинів, Молдова) від-

повідно до договору, укладеного між ДВНЗ «ПДТУ» та Молдавською еконо-

мічної академією від 25.02.2010 р. і Додатковою угодою № 1 від 20.02.2012 р. 

до раніше укладеного договору; 

           - з Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ, Ре-

спубліка Білорусь) відповідно до укладеного договору між ДВНЗ «ПДТУ» та 

Білоруським державним економічним університетом від 10.01.2011 р. 

Результати наукової діяльності співробітників кафедри відображені в 

публікаціях країн близького і далекого зарубіжжя: Німеччина, Австрія, 

Польща, Словаччина, США тощо. 

Головним завданням кафедри, як і  університету в цілому, є підготовка 

кадрів вищої кваліфікації для підприємств, організацій та установ різних 

форм власності. Концепція освітньої діяльності кафедри передбачає підгото-

вку студентів за модульним принципом. При навчанні використовуються ак-

тивні методи, при цьому головна увага приділяється отриманню студентами 



навичок управлінської діяльності, підґрунтям чого є розвиток аналітичних 

здібностей та ініціативи, кругозору, креативного мислення, уміння працюва-

ти в умовах невизначеності та ризику тощо. 

Розвиток спеціальності передбачає вирішення наступних 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 досвід; 

 врахування сучасних змін економіки регіону та України. 

Для розвитку підготовки фахівців з менеджменту організацій і адмініс-

трування передбачається вирішення наступних завдань: 

 удосконалення індивідуальної роботи зі студентами; 

 використання економіко-математичних методів і моделей у кваліфі-

каційних роботах; 

 нарощування комп’ютерної підготовки студентів; 

 переорієнтація практичних знань з основних дисциплін на поступове 

впровадження і використання сучасної комп’ютерної техніки; 

 регламентація аудиторних занять і самостійної роботі студентів; 

 регламентація структури курсових і магістерських робіт. 

Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток міжна-

родного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної ді-

яльності на рівні світових стандартів. 

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри інноватики та управ-

ління приймають участь у різних міжнародних конференціях, публікують на-

укові статті, тези, є співавторами колективних монографій, беруть участь у 

різних міжнародних проектах за напрямом підготовки магістрів спеціальнос-



ті 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент органі-

зацій і адміністрування», а саме: 

 Logutova T. G. Implementation of the basic functions of management with 

ERP-sistems / T. G. Logutova, A. G. Miski-Oglu // Materialy                      

IX Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy – 2013», Praha, 

27.03.2013 – 05.04.2013. – Dil 5 Economicke vedy, Praha : Publishing 

House «Education and Science» s.r.o, 2013. – P. 15-17. 

 Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial ac-

tivity in large metallurgical associations : Monograf «Sustainable economic 

development of regions» / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // Ed by         

L. Shlossman. – V. 2. – Austria,Vienna : «East West» Association for Ad-

vanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. –  P. 110-115.  

 Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of resource-

economy for an iron and steel holding / T. G. Logutova, О. V. Poltoratska // 

European Applied Sciences. – Stuttgart : «ORT Publishing». – 2014. – № 4. 

– P. 116-118. 
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Підготовку магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» здійс-

нюють викладачі кафедри, які мають вчені ступені та звання, а також най-

більш досвідчені викладачі інших кафедр. 

Розрахунок відповідності кадрового потенціалу ДВНЗ «ПДТУ» ви-

могам підготовки фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем зі спе-

ціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 

організацій і адміністрування» наведено нижче. 

 



Розрахунок фактичних показників кадрового забезпечення згідно вимог 

постанови КМУ № 1187 

1. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 

(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем ро-

боти, 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 кі-

лькості годин) (50 %). 

Оскільки всі лекційні години з усіх дисциплін циклу підготовки магіс-

трів викладаються фахівцями, що мають науковий ступінь та вчене звання, 

рівень забезпеченості кадрами з цієї позиції складає: 

 

302/302  100 % = 100 %, що перевищує норматив на 50 %. 

 

2. Фактична загальна кількість лекційних годин, що викладаються нау-

ково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук 

або вчене звання професора (25 %). 

Кількість лекційних годин, що викладаються докторами наук, професо-

рами (Логутова Т. Г., Хаджинова О. В., Мінц О. Ю., Кухар В.В.) складає          

118 годин, що відповідає 39,1 %: 

 

(118/302)  100 % = 39,1 %. 

 

Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив вва-

жається виконаним. 

3. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують форму-

вання професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 

працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом 

(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): до-

слідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом (15 %). 



Кількість лекційних годин, що викладаються працівниками, які є визна-

ними професіоналами з досвідом роботи за фахом складає 174 години (Логу-

това Т. Г., Хаджинова О. В., Мінц О. Ю., Колодяжна І. В., Кухар В.В.): 

 

(174/302)100 % = 57,62 %, що перевищує норматив на 42,62 %. 

 

Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив вва-

жається виконаним. 

4. Фактична загальна кількість лекційних годин, що мають викладатися 

фахівцями, які працюють за основним місцем роботи (50 %). 

Кількість лекційних годин, що викладаються штатними викладачами 

ПДТУ, складає 286 годин, оскільки згідно з навчальним планом дисципліна 

«Договірне право» обсягом 16 лекційних годин викладається позаштатним 

викладачем – к.ю.н. Кузнецовою Ю.В. (302 год. – 16 год. = 286 год.): 

 

(286/302) 100 % = 94,7 %. 

 

Оскільки це перевищує потребу – норматив вважається виконаним. 

 

Розрахунок фактичних показників кадрової забезпеченості відповідно до 

Постанови № 347 від 10.05.2018 р. 

 

Склад групи забезпечення підготовки фахівців за другим (магістерсь-

ким) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної про-

грами «Менеджмент організацій і адміністрування» відповідає наступним 

вимогам: 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить 

83,3 %, що перевищує норматив на 23,3 %: 

 

5/6  100 % = 83,3 %, 



- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора становить: 

 

1,5/6  100 % = 25 %, що перевищує норматив на 5 %. 

 

Оскільки фактичні показники перевищують нормативні, норматив вва-

жається виконаним. 

Розрахунок кількості складу групи забезпечення освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менедж-

мент» другого (магістерського) рівня у сфері вищої освіти: 

- денна форма навчання: бакалаврів 23+13+13+13=62; магістрів: 6+7=13; 

- заочна форма: бакалаврів 9+15+15+13+10=62; магістрів: 21+3=24. 

 

(62+13+62+24)/30=161/30=5,37  6 осіб. 

 

Проведені розрахунки демонструють, що якісний склад групи забезпе-

чення перевищує нормативні показники. Це свідчить про те, що рівень освіт-

ньої діяльності щодо забезпечення виконання усіх компонентів освітньої 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістер-

ського) рівня досягнутий.   

Всі науково-педагогічні (наукові) працівники, які забезпечують  навча-

льний процес зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти, працюють відповідно з наказами про прийняття їх 

на роботу.  

У таблиці 1 наведено характеристику про якісний склад проектної групи, 

яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

кафедри інноватики та управління із спеціальності 073 «Менеджмент» друго-

го (магістерського) рівня з освітньо-професійної програми «Менеджмент ор-

ганізацій і адміністрування».  



Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менедж-

мент» у сфері вищої освіти надано в табл. 2. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських занять, здійснення наукового керівництва курсовими, магістер-

ськими роботами, дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожно-

го з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менш чотирьох 

умов, зазначених у п. 30 Постанови № 347 від 10.05.2018 р. 

Розкриття цього пункту надається в табл. 2.1. Всі викладачі відповідають 

ліцензійним умовам. 

Безпосередньо на кафедрі інноватики та управління працює 5 науково-

педагогічних співробітників, 1 з яких є доктором наук, 3 – кандидати наук,        

1 старший викладач (здобувач вченого ступеня к.е.н.). 

У табл. 3 наведено якісний склад випускової кафедри інноватики та уп-

равління зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною про-

грамою «Менеджмент організацій і адміністрування». Інформація про завіду-

вача випускової кафедри зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» наведено 

в таблиці 4. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки: 

  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має необ-

хідну нормативно-правову документацію, яка дає право здійснювати підго-

товку фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем за спеціальністю 

073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організа-

цій і адміністрування»; 

 кадровий та якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповіда-

льної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри інноватики та управління зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», її наукова та 



педагогічна кваліфікація забезпечує навчання на рівні вимог, що пред’являються до 

підготовки фахівців цього рівня; 

 на кафедрі інноватики та управління активно здійснюється міжнародна дія-

льність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням 

останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної ді-

яльності кафедра отримує можливість доступу до інноваційних методик навчання і 

зарубіжного досвіду в різних наукових галузях, а також можливість активізувати 

обмін студентами з закордонними партнерами, брати участь у реалізації міжнарод-

них проектів і програм, та, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-

навчальне суспільство; 

 кадровий склад викладачів, що здійснює підготовку фахівців за другим (ма-

гістерським) освітнім рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», наукова діяль-

ність, її результативність та ефективність відповідають вимогам щодо акредитації 

освітньої програми другого (магістерського) освітнього рівня; 

 одним з важливих напрямків роботи керівництва ДВНЗ «Приазовський дер-

жавний технічний університет» та кафедри інноватики та управління є постійне 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів – докторів та кандидатів наук. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть нав-

чальний процес підготовки фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем спе-

ціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент орга-

нізацій і адміністрування», перевищує нормативні показники і це свідчить про те, 

що досягнутий рівень освітньої діяльності щодо забезпечення викладання дисцип-

лін усіх циклів навчального плану підготовки фахівців відповідає Ліцензійним умо-

вам впровадження освітньої діяльності (постанова КМУ № 347 від 10.05.2018 р.). 



Таблиця 1 
ВІДОМОСТІ  

про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри інноватики та  

управління із спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня з освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

 

Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові керівни-

ка та членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

рік закінчення, 

спеціальність, ква-

ліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменуван-

ня наукової  

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою  

кафедрою  

(спеціальністю) при-

своєно  

Стаж  

науково-

педагогічної 

та/або  

наукової 

роботи 

Інформація про 

наукову діяль-

ність (основні 

публікації за на-

прямом, науко-

во-дослідна ро-

бота, участь у 

конференціях і 

семінарах, робо-

та з аспірантами 

та докторантами, 

керівництво нау-

ковою 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 сумісництвом)  

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

(керівник 

проектної 

групи) 

Завідувач 

кафедри 

інноватики 

та управлін-

ня ДВНЗ 

«ПДТУ», 

професор 

 

Приазовський 

державний тех-

нічний універ-

ситет,  

2000 р., 

спеціальність:  

«Фінанси і кре-

дит», кваліфі-

кація: «Еконо-

міст» 

Доктор економіч-

них наук,  08.00.05 

− «Розвиток про-

дуктивних сил і 

регіональна еко-

номіка». Тема док-

торської дисерта-

ції: «Організацій-

но-економічний 

механізм управ-

ління інноваційним 

розвитком регіону»  

32 роки Дані представ-

лені в таблиці 

1.1 

1. ІПК ДВНЗ «ПДТУ», 

свідоцтво про підви-

щення кваліфікації за 

напрямом «Менедж-

мент» 

ІП 24815706/000013-17, 

тема: «Управління про-

ектною діяльністю на 

великому промислово-

му підприємстві», 

16.01.2017 р. 

2. Центральний інсти-

Пункти 

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

11, 13, 14, 15 з 

переліку видів і 

результатів про-

фесійної діяльно-

сті особи за спе-

ціальністю, які 

застосовуються 

для визнання 

кваліфікації, від-

повідної спеціа-



(ДД № 007341 від 

28.04.2009 р). 

Професор кафедри 

«Управління інно-

ваційною діяльніс-

тю» 

(12ПР № 006159 

від  

09.11.10.2010 р.). 

Академік Міжна-

родної кадрової 

академії   

ДЧ № 504 від  

20.02.2012 року. 

Академік академії 

економічних наук 

України № 786 від  

20.09.2012 року. 

Відмінник  освіти 

наказ МОНУ  

№ 390к від 

19.08.2016 р. 

Академік Академії 

соціального управ-

ління 

№ 118 від 

27.03.2017 р. 

тут післядипломної 

освіти ДВНЗ «Універ-

ситет менеджменту 

освіти», Національна 

академія педагогічних 

наук України, категорія 

«Завідувачі (начальни-

ки) кафедр, університе-

тів, академій, інститу-

тів», м. Київ 

(29.01.2018- 

30.06.2018 р.) 

СП 35830447/1533-18. 

Тема «Ресурсне забез-

печення діяльності 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

3. Запорізький націона-

льний технічний уні-

верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент», м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.)  

ПК № 00078  

(наказ № 67-К від 

19.02.2018 р.) 

 

льності 



Дерев’янко  
Тамара  

Антонівна  
 

Звільнена 
за власним 
бажанням 
22.06.18 р. 

(наказ  
№ 82-07 від 
13.06.18 р.) 

Доцент ка-
федри інно-

ватики та 
управління 

ДВНЗ 
«ПДТУ» 

 

Донецький 
державний уні-

верситет,  
1978 р., 

спеціальність:  
«Математика», 
кваліфікація: 
викладач, ма-

тематик 
 

Кандидат економі-
чних наук, 08.00.04 
– Економіка та уп-
равління підприєм-

ствами,  
2009 р. (ДК № 

058883 від  
14.04. 2010 р.). 

Тема дисертації: 
«Підвищення ефе-
ктивності діяльно-
сті промислового 
підприємства на 

основі навчання та 
розвитку його пер-

соналу»; 
доцент кафедри 

інноватики та уп-
равління 

(ДЦ № 041242 від 
26.02.2015 р.) 

25 років Дані представ-
лені в таблиці 

1.1 

1. ІПК ДВНЗ 
«ПДТУ», свідоцтво про 
підвищення кваліфіка-
ції (департамент еконо-

міки та структурних 
реформ Маріупольської 

міської ради) ПІ 
24815706/000206-17, 

тема: «Прийняття 
управлінських рішень з 
використанням інфор-
маційних технологій в 

кризових умовах», 
 2017 р. 

2. Запорізький націона-
льний технічний уні-
верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 
факультет економіки та 

управління, кафедра 
менеджменту. ПК за 
напрямом «Менедж-
мент», м. Запоріжжя 
(21.02.18-27.08.18 р.)  

ПК № 00080  
(наказ № 67-К від 

19.02.2018 р.) 

Пункти 
1, 2, 8, 13, 14, 15 
з переліку видів і 
результатів про-
фесійної діяльно-
сті особи за спе-
ціальністю, які 
застосовуються 

для визнання 
кваліфікації, від-
повідної спеціа-

льності 
 
 

Захаренко 
Наталя  

Сергіївна 

Доцент ка-
федри еко-

номіки підп-
риємств 
ДВНЗ 

«ПДТУ» 
 

Приазовський 
державний тех-
нічний універ-

ситет, 
 2002 р.,  

спеціальність: 
«Професійне 

навчання (еко-

Кандидат економі-
чних наук, 08.00.04 
– Економіка та уп-
равління підприєм-
ствами (за видами 
економічної діяль-

ності), 2015 р.  
 

15 років Дані представ-
лені в таблиці 

1.1 

1. ДВНЗ « Приазовсь-
кий державний техніч-
ний університет»,  за-
хист дисертаційної ро-
боти 11 вересня 2015 р. 
Диплом кандидата наук 

ДК № 032324 від 
15.12.2015 р. 

2. Інститут підвищення 

Пункти 
1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 
з переліку видів і 
результатів про-
фесійної діяльно-
сті особи за спе-
ціальністю, які 

застосову- 



номіка підпри-
ємств)», квалі-
фікація: спеціа-

ліст-педагог 

(ДК № 032324 від 
15.12.2015 р.) 

Тема дисертації:  
«Антикризове уп-
равління промис-

ловими підприємс-
твами шляхом оп-
тимізації фінансо-

во-економічних 
результатів» 

кваліфікації ДВНЗ 
«Приазовський держав-
ний технічний універ-

ситет» за напрямом 
«Економіка 

підприємств»  
Свідоцтво 12СПВ 

136193 від  
02.03.2015 р. 

3. Стажування на базі 
Приватного університе-
ту Collegium Civitas об-

сягом 108 годин  
(м. Варшава, Польща) у 
період 20-25 листопада 

2017 р. за темою: 
«Internationalization and 
International Mobility in 
Education» (Інтернаціо-
налізація та мобільність 
у вищій школі. Органі-
зація навчального про-
цесу та інноваційні ме-
тоди та технології нав-
чання у вищих закладах 

Польщі).  

ються для ви-
знання кваліфі-

кації, відповідної 
спеціальності 

 
 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.1 

  

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів проектної групи зі спеціальності 073 «Менеджмент» другого  

(магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Види і результати професійної діяльності 

особи за спеціальністю, які застосовують-

ся для визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності 

Перелік 

1 2 

Логутова Тамара Григорівна (керівник проектної групи) 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які вклю-

чені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Логутова Т. Г. Проблематика ресурсоємності української металургійної продукції / Т. Г. Логутова,                             

О. В. Полторацька // Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – № 6 (156). –  C. 100-110./ Scopus. 

2.Логутова Т. Г. Проблемы интеллектуальных инновации в машиностроительной отрасли  / Т. Г. Логу-

това // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. 

– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 1. –  C. 8-14./ Index Copernicus. 

3. Логутова Т. Г. Розвиток металургійної галузі України у післякризовий  період / Т. Г. Логутова,                             

О. В. Полторацька // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник 

наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1. – Т. 1. –  C. 148-152./ Index Copernicus. 

4. Логутова Т. Г.Cучасний стан транспортної інфраструктури України / Т. Г. Логутова, М. М. Полтора-

цький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових 

праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 2. –  C. 8-14. / Index Copernicus. 

5. Логутова Т. Г. Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств/                 

Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною 

власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – C. 288-292./ Index 

Copernicus. 

2) наявність не менше п’яти наукових публі-

кацій у наукових виданнях, включених до пе-

реліку наукових фахових видань України; 

 

 

 

 

 

 

1. Логутова Т. Г.Оптимізація складського господарства на металургійному холдингу, як складова стра-

тегії ресурсозбереження / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Вісник Донецького національного універ-

ситету. – Вінниця. – 2015. - № 1. – С. 218-221. 

2. Логутова Т. Г. Информационные технологии на промышленных предприятиях: проблемы и пути их 

решения / Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргин // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». – 2016. - № 2(4). – С.133-

137. 

3. Логутова Т. Г. Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях 

«Метинвест» / Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргин // Вісник Приазовського Державного Технічного Університе-

ту. Серія «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. –          



 

 

С. 373-377./ Index Copernicus. 

4. Логутова Т. Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського екс-

порту / Т. Г. Логутова, Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23./ Index 

Copernicus. 

5. Логутова Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова,               

М. М. Полторацький // Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні 

науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 67-74./ Index 

Copernicus. 

6. Логутова Т. Г. Проектний підхід до активізації економічного розвитку України / Т. Г. Логутова // Еко-

номічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 124-128. 

7. Логутова Т. Г. Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах / Т. Г. Логу-

това, М. М. Полторацький // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 3 (65). – Ч. 1. –          

С. 103-108. / Index Copernicus. 

8. Логутова Т. Г. Морські порти як ключові логістичні центри у розвитку світової торгівлі / Т. Г. Логуто-

ва, М. М. Полторацький // Наковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнаро-

дні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 96-101./ Index 

Copernicus.  

3) наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника або монографії; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Логутова Т.Г. Економічна безпека промислових підприємств: Монографія / Т. Г. Логутова,                                  

Е. В. Камишникова. – Маріуполь : ПДТУ, 2013. – 230 с. 

2. Логутова Т. Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: 

Монографія / Т. Г. Логутова, О. М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева.– Маріуполь: ПДТУ, 2013. –  

350 с. 

3. Логутова Т. Г. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств  з фінансово-кредитною 

системою України: Монографія / Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков.– Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 235 с. 

4. Логутова Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні ас-

пекти : Монографія / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький.– Маріуполь : ПДТУ, 2016. 

– 329 с. 

5. Логутова Т. Г. Ефективність впровадження процесу внутрішнього рекрутинга персоналу на підприєм-

ствах у нестабільних умовах / Т. Г. Логутова, В. В. Ващенко // Колективна монографія: Фундаментальні 

основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи. – Кривий Ріг : 

ФОП Д. О. Чернявський. – 2016. – С. 236-245. 

4) наукове керівництво (консультування) здо-

бувача, який одержав документ про прису-

дження наукового ступеня; 

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового 

ступеня, а саме: кандидати економічних наук: 

1. Дресвянніков Д.О. ДК № 013319 від 25.04.2013 р. 

2. Кругляк А.Н. ДК № 013318 від 25.04.2013 р. 



 

 

 

 

 

 

3. Сафарова Р.В. (2014 р.) ДК 025220 від 22.12.2014 р. 

4. Захаренко Н.С. ДК № 032324 від 15.12.2015 р. 

5. Полторацька О.В. ДК № 030616 від 29.09.2015 р. 

6. Загородня Ю. В. ДК № 038184 від 29.09.2016 р. 

7. Ващенко В.В. ДК № 043824 від 11.10.2017 р. 

Консультант Дем’янченко А.Г., яка захистила докторську дисертацію (ДД № 004142 від 26.02.2015 р.). 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена ре-

дакційної колегії наукового видання, включе-

ного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого науко-

вого видання; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Керівник наукової теми, фінансованої МОНУ: «Механізм інноваційного розвитку промислового регі-

ону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів» (2013 р.) № держрєестрації 

0110U000288. 

2. Науковий керівник держбюджетних тем: :«Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового 

відновлення» (№ державної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком ре-

гіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Уп-

равління інноваційним розвитком підприємств: методологія, стратегія, ризики» (номер державної реєст-

рації 0113U007298, 2014 рік); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній еко-

номіці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення еконо-

міки у нестабільних умовах»(№ державної реєстрації 0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети 

розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у на-

ціональному господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтеле-

ктуальної власності», ДВНЗ «ПДТУ». 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) за-

кладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів ви-

щої освіти підрозділу/відділу (наукової уста-

нови)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного під-

розділу/вченого секретаря закладу освіти (фа-

культету, інституту)/відповідального секрета-

ря приймальної комісії та його заступника; 

Завідувач каф. інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ» з 2009 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спе-

ціалізованої вченої ради (не менше трьох ра-

Член  спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підп-

риємствами (за видами економічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний універси-

тет». 



зових спеціалізованих вчених рад); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опонувала дисертації у термін 2012-2017 рр.: 

1. Зінченко О.А., Спец.рада - Д 12.052.02, Диплом доктора економічних наук ДД № 000849 від  

17.05.12 р. 

2. Філіпішин І.В., Спец.рада - Д 12.052.02, Диплом доктора економічних наук ДД № 001664 від  

01.03.13 р. 

3. Солоха Д.В., Спец.рада - Д 12.052.02, Диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від 10.10.13 р. 

4. Великий Ю.В., Спец.рада - Д 12.052.02, Диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від  

10.10.13 р. 

5. Мешкова Н.Л., Спец.рада - Д 12.052.02, Диплом кандидата економічних наук ДК № 018823 від            

14.02.14 р. 

6. Кузьмінська Н., Спец.рада - Д 26.058.01, Диплом кандидата економічних наук ДК № 022076 від        

26.06.14 р. 

7. Шевчук А.В., Спец.рада -  Д 73.052.02, Диплом доктора економічних наук ДД № 003439 від  

26.06.14 р. 

8. Турило А.А., Спец.рада - Д 09.052.01, Диплом доктора економічних наук ДД № 006813 від 11.10.17 р. 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспе-

ктів лекцій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Ін-

вестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання /                 

Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПГТУ, 2016. – 107 с. − Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902. 

2. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної 

роботи студентів з навчаль-ної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Т. Г. Логу-това. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 25 с. 

– Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841. 

3. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання 

практичних занять з дисцип-ліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів напряму підготовки 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менедж-мент», спеціалізації «Менеджмент органі-

зацій і адміністрування» всіх форм навчання / Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 55 с. – Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094. 

4. Логутова Т. Г. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

до виконання дипломної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністру-

вання» денної та заочної форми навчання / Т. Г. Логутова, Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. 

– 38 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050. 

14) керівництво студентом, який зайняв при-

зове місце на I етапі Всеукраїнської студент-

ської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

Керівництво: 

2015 р. – Балашов М. І. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту). 

2016 р. – Табія О. В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інноваційного 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050


студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукра-

їнської студентської олімпіади (Всеукраїнсь-

кого конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим студентсь-

ким науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких кон-

курсів, 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 Всеукра-

їнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Єв-

ропи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера націо-

нальної збірної команди України з видів спор-

ту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеук-

раїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

менеджменту). 

2017 р. – Чебан А.В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з управління прое-

ктами). 

2018 р. – Пеліхова М. А. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджмен-

ту). 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце в конкурсі студентських наукових робіт з «Управ-

ління проектами»: Губська Ірина (2015 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) наявність науково-популярних та/або кон-

сультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної темати-

ки загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial activity in large metallurgical associa-

tions : Monograf «Sustainable economic development of regions» / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // Ed by 

L. Shlossman. – V. 2. – Austria,Vienna:«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 

GmbH, 2014. –  P. 110-115.  

2. Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of resource-economy for an iron and steel 

holding / T. G. Logutova, О. V. Poltoratska // European Applied Sciences. – Stuttgart: «ORT Publishing». – 

2014. – № 4. – P. 116-118. 

3. Logutova T. G. Theoretical and practical aspects of the recruiting process /T. G. Logutova, V. V. Vaschenko 

// The scientific heritage. – Budapest, Hungary. – 2017. –  № 8. – P. 7-11. 

4. Logutova T. G. Modern technologies of personnel selection in an industrial enterprise /T. G. Logutova,                        

V. V. Vaschenko // Scientific Light. – Wroclaw, Poland. – 2017. – V. 1 – № 2. – P. 16-19. 

5. Logutova T. G. Operation of Ukrainian seaports in modern conditions / T. G. Logutova, N. N. Poltoratsky // 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The USA Journal of Applied Science», Section 3. Economics and Management  –  Stuttgart, Germany   -  2017. 

–  № 4. – P. 29-31. 

6. Logutova T. G. Implementation of the basic functions of management with ERP-sistems / T. G. Logutova,                 

A. G. Miski-Oglu // Materialy IX Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy – 2013», Praha, 

27.03.2013 – 05.04.2013. – Dil 5 Economicke vedy, Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 

2013. – P. 15-17. 

7. Логутова Т. Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах світу // Л. Г. Логутова // Уни-

верситетская наука – 2014: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 

2014 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – С. 92-93. 

8. Логутова Т. Г. Формирование инновационного экономического  механизма ресурсосбережения ме-

таллургического холдинга /Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // European Applied Sciences. – Stuttgart : 

«ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

9. Логутова Т. Г. Механізм реалізації програм енергоефективності в реальному секторі економіки /          

Т. Г. Логутова // Университетская наука – 2015: Международная научно – техническая конференция, г. 

Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – С. 42. 

10. Logutova T. G. Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises and Public Utility Compa-

nies of Ukraine / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // The Ninth International Conference on Economic Scienc-

es, Austria, Vienna, 24 November 2015. – Vienna :«East West» Association for Advanced Studies and Higher 

Education GmbH, 2015. –  P. 142-147.  

11. Логутова Т. Г. Управління інноваційними проектами у металургійному секторі холдингу / Т. Г. Ло-

гутова // Университетская наука – 2016: Международная научно – техническая конференция, г. Мариу-

поль, 19-20 мая, 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 30-31. 

12. Логутова Т. Г. Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст / 

Т. Г. Логутова // Университетская наука – 2017: Международная научно – техническая конференция,        

г. Мариуполь, 18-19 мая, 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 60-61. 

13. Логутова Т. Г. Роль логістичної інфраструктури в підвищенні конкурентоспроможності промислових 

підприємств / Т. Г. Логутова // Университетская наука – 2018: Международная научно – техническая 

конференция, г. Мариуполь, 23-24 мая, 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. – С. 71-72. 

14. Логутова Т. Г. Вдосконалення системи портових зборів на підприємствах морської галузі / Т. Г. Ло-

гутова,  М. М. Полторацький // Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в 

умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 травня 

2018 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 46-51. 

15. Логутова Т. Г. Переваги результатів впровадження інформаційної системи SAP ERР в ЛПЦ-3000 

ПрАТ «ММК ім. Ілліча» / Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргін // Модернізація фінансово-кредитної системи 

України: виклики глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. –  

20 березня 2018 р. -  Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2018. С. 276 – 279. 



Разом  10 

Дерев’янко Тамара Антонівна (член проектної групи) 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які вклю-

чені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection 

 

 

 

 

 

 

1. Деревянко Т. А. Управление импульсными возмущениями внешней среды проекта / Т. А. Деревянко // 

Вісник Приазовського державного технічного університету.  Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2013. – Вип. 26. – С. 121 –126. / Index Copernicus. 

2. Деревянко Т. А. Оценка имиджа предприятия на рынках труда / Т. А. Деревянко // Вісник Приазовсько-

го державного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 27. – 

С. 95 –100. /Index Copernicus. 

3. Derevianko Т. А. The Measurement of innovative potential of enterprises /Т.А. Derevianko, N. Gubskaja// 

Scientific letters of academic society of Michal Balubansky, Slovakia, 2015. – № 3. – Р. 130-134. 

4. Деревянко Т. А. Оценка нематериальных активов / Т. А. Деревянко // Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 31. – Т. 1. –         

С. 211-217. / Index Copernicus. 

2) наявність не менше п’яти наукових публі-

кацій у наукових виданнях, включених до пе-

реліку наукових фахових видань України; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Деревянко Т. А. Концепция формирования инновационной экономики Украины на основе кластерно-

го подхода / Т. А. Деревянко // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 

Зб.  наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1. – Т. 1 – С. 232 – 235. /Index 

Copernicus. 

2. Дерев’янко Т. А. Якість фахівців як індикатор ефективності управління навчальним процесом у ви-

щому навчальному закладі / Т. А. Дерев’янко // Вісник Приазовського державного технічного універси-

тету. Сер.: Економічні науки:  Зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 23. – С. 60–66. 

/ Index Copernicus. 

3. Деревянко Т. А. Оценка инновационного потенциала и ее использование при управлении металлурги-

ческим предприятием / Т. А. Деревянко, Н. Губская, М. Капранов // Вісник Приазовського державного 

технічного університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип.31. – Т. 1. – С. 285-

290. / Index Copernicus. 

4. Дерев’янко Т. А. Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних мож-

ливостей підприємств / Т. А. Дерев’янко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Збірник наукових праць – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 136-139. 

5. Дерев’янко Т. А. Оцінка соціальної відповідальності та її використання в практиці підприємств /           

Т. А. Дерев’янко // Вісник Приазовського державного технічного університету: Збірник наукових праць. 

– Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 75-81. 

6. Дерев’янко Т. А. Формування системи ризик-менеджменту в управлінні персоналом / Т. А. Де-

рев’янко // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. –         

С. 67-72. 

5) участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, на-

Виконавець міжнародного проекту TEMPUS-Projects 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPHES. Project 

duration: 15.01.2010 - 14.01.2013. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://kutep.ua/en/actual/wenet, 

http://kutep.ua/en/actual/wenet


явність звання “суддя міжнародної категорії”; http://old.pstu.edu/index.php?id=44. 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена ре-

дакційної колегії наукового видання, включе-

ного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого науко-

вого видання; 

 

 

 

Виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлен-

ня» (№ державної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: ін-

струменти, механізми, фактори впливу» (№ державної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Управління 

інноваційним розвитком підприємств: методологія, стратегія, ризики» (номер державної реєстрації 

0113U007298, 2014 рік) , «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економі-

ці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у 

нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку 

вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), «Іннова-

ційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національ-

ному господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспе-

ктів лекцій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Деревянко Т. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Управление проектами» для студентов специальности 7/8.03060101 «Менеджмент организаций и адми-

нистрирование (по видам экономической деятельности)» дневной и заочной форм обучения / Т. А. Де-

ревянко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2537. 

2. Дерев’янко Т. А. Управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 7.030601 «Менеджмент» всіх 

форм навчання / Т. А. Дерев’янко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 23 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10450. 

3. Дерев’янко Т. А. Управління персоналом [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного 

вивчення курсу «Управління персоналом» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент і 

адміністрування» для всіх форм навчання / Т. А. Дерев’янко. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 24 с. Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/123456789/10448. 

4. Дерев’янко Т. А. Ризик у менеджменті [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних за-

нять з навчальної дисципліни «Ризик у менеджменті» для студентів спеціальності 7.030601 «Менедж-

мент» всіх форм навчання / Т. А. Дерев’янко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 24 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11368. 

5. Дерев’янко Т. А. Ризик у менеджменті [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних за-

нять з навчальної дисципліни «Ризик у менеджменті» для студентів спеціальності 7.030601 «Менедж-

мент» всіх форм навчання / Т. А. Дерев’янко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 24 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11368. 

     6. Дистанційний курс «Риск в менеджменте» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=34083. 

     7. Дистанційний курс «Управление персоналом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=40362. 

http://old.pstu.edu/index.php?id=44
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2537
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10450
http://umm.pstu.edu/123456789/10448
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11368
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11368
https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=34083
https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=40362


14) керівництво студентом, який зайняв при-

зове місце на I етапі Всеукраїнської студент-

ської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукра-

їнської студентської олімпіади (Всеукраїнсь-

кого конкурсу студентських наукових робіт), 

або керівництво постійно діючим студентсь-

ким науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких кон-

курсів, 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 Всеукра-

їнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Єв-

ропи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера націо-

нальної збірної команди України з видів спор-

ту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеук-

раїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

Губська Ірина, Грабарь Аліна – 2015 р. (диплом 3-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

робіт). 

Носіков Олександр – 2016 р. (3 місто у Всеукраїнській олімпіаді з «Управління проектами»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) наявність науково-популярних та/або кон-

сультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної темати-

ки загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 

 

 

 

 

1. Деревянко Т. А. Обоснование кластеризации экономики Украины / Т. А. Деревянко // Университетс-

кая наука-2013: Международная научно-техническая конференция,г. Мариуполь, 14-17 мая 2013. – Ма-

риуполь: ПГТУ, 2013. – Т. II. – С. 47–48. 

2. Деревянко Т. А. Управление рисками проектов / Т. А. Деревянко // Университетская наука-2015 : Ме-

ждународная научно-техническая конференция, 19-20 мая 2015 г.: в 4-х т. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 

2015. – Т. 3. – С. 43-44. 

3. Деревянко Т. А. Проблемы отчетности предприятий в инновационной экономике / Т. А. Деревянко // 

Университетская наука-2016: Международная научно-техническая конференция, 19-20 мая 2016 г. – 

Маріуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016.– Т. 3. –  С. 32–33. 



 

 

4. Дерев’янко Т.А. Конкурентоспроможність підприємства на вітчизняних та зарубіжних ринках праці / 

Т. А. Дерев’янко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми еко-

номічного розвитку України в умовах інтеграції», 19-22 жовтня 2016 р. – Харків : УІПА, 2016. – С.112-

115. 

5. Дерев’янкоТ. А. Діагностика результатів діяльності інноваційних підприємств / Т. А. Дерев’янко // 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я»,            

м. Маріуполь, 25-26 травня 2017 р.  – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 38–39. 

Разом 7 

Захаренко Наталя Сергіївна (член проектної групи) 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які вклю-

чені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Захаренко Н. С. Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних підпри-

ємств / Н. С. Захаренко // Молодий вчений: Науковий журнал. – м. Київ, 2014. – Вип. 8 (11). – С. 109-111. 

РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible. 

2. Захаренко Н. С. Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України / 

Н. С. Захаренко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник нау-

кових праць. –  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 189-195. Index Copernicus. 

3. Захаренко Н. С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування антикризових заходів 

управління на промислових підприємствах / Н. С. Захаренко // «Молодий вчений». - № 6 (46), Видавни-

чий дім «Гельветика» 2017 р. – м. Київ. – С. 434 – 438. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, Cite Faktor, 

Researh Bible, Index Copernicus, Elibrary.ru, Polish Sholarly Bibliography. 

4. Захаренко Н. С. Еколого-економічний аналіз та його вплив на формування інноваційної стратегії роз-

витку держави / Н. С. Захаренко, І. С. Псарьова // Вісник Приазовського державного технічного універ-

ситету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний техні-

чний університет». – 2018. – Вип. 35. – С. 239 – 247. Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, 

Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor. 

2) наявність не менше п’яти наукових публі-

кацій у наукових виданнях, включених до пе-

реліку наукових фахових видань України; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Захаренко Н. С. Антикризове управління промисловими підприємствами України під контролем кре-

диторів / Н. С. Захаренко, І. С. Псарьова // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне 

наукове видання. – м. Миколаїв. – 2014. – Вип. 2. – С. 680-683. 

2. Захаренко Н. С. Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України / 

Н. С. Захаренко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник нау-

кових праць. –  Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 189-195. 

3. Захаренко Н. С. Проблеми та заходи щодо антикризового управління підприємствами в нестабільних 

умовах / Н. С. Захаренко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. – 2016. – 

Т. 21. – Вип. 7-1 (49). – С. 90-94. 



 

 

 

 

4. Захаренко Н. С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування антикризових заходів 

управління на промислових підприємствах / Н. С. Захаренко // «Молодий вчений». - № 6 (46). – Видав-

ничий дім «Гельветика», 2017 р. – м. Київ. – С. 434 – 438. 

5. Захаренко Н. С. Еколого-економічний аналіз та його вплив на формування інноваційної стратегії роз-

витку держави / Н. С. Захаренко, І. С. Псарьова // Вісник Приазовського державного технічного універ-

ситету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний техні-

чний університет». – 2018. – Вип. 35. – С. 239 – 247.  

3) наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника або монографії; 

 

 

 

1. Онищенко В. А. Анализ и оценка экономических ущербов от низкого качества электрической энергии 

: Монография / В. А. Онищенко, И. А. Самойленко, О. Г. Гриб,  Н. С. Захаренко. – Х. : ХНУРЭ. 2013. – 

328 с. 

2. Захаренко Н. С. Інноваційний розвиток підприємства : посібник / Н. С.Захаренко, І. С. Псарьова. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 135 с. 

5) участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, на-

явність звання “суддя міжнародної категорії”; 

 

 

 

1. Участь в реалізації проекту: «ERASMUS+K2 “Bio Art” 586114-ЕРР-1-2017-1-ES-EPPRA2-CBHE-JP 

58» «Впровадження інноваційнрї мультидисциплінарної навчальної програми в галузі біоінженерії шту-

чних імплантів для бакалаврів та магістрів» Наказ №122-05 від 17.09.2018 – документаційне забезпечен-

ня впровадження навчальних дисциплін.  

2. Участь в реалізації проекту «Internationalization and International Mobility in Education» 20.11.2017 р. – 

25.11.2017 р.. Наказ № 28-39 від 13.11.2017 р. – стажуваання м. Варшава (Польща). 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена ре-

дакційної колегії наукового видання, включе-

ного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого науко-

вого видання; 

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри економіки підприємств            

ДВНЗ «ПДТУ»: «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-        

2014 рр., 0113U007297), «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств в умовах змін 

конкурентного середовища» (2014-2015 рр., 0114U004902), «Розвиток промислових підприємств в умо-

вах конкурентного середовища» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) за-

кладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів ви-

щої освіти підрозділу/відділу (наукової уста-

нови)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного під-

розділу/вченого секретаря закладу освіти (фа-

З 2015 року заступник декана Енергетичного факультету ДВНЗ «ПДТУ» з навчальної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культету, інституту)/відповідального секрета-

ря приймальної комісії та його заступника; 

 

15) наявність науково-популярних та/або кон-

сультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної темати-

ки загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Захаренко Н. С. Оцінка структури ринку металургійної галузі України / Н. С. Захаренко // «Проблеми 

фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та національної економіки» Міжнародна 

науково-практична конференція. – К., 17-18 квітня 2015 р. – С. 15-18. 

2. Захаренко Н. С. Розробка та оцінка сценаріїв застосування антикризових заходів на підприємствах /        

Н. С. Захаренко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 

Всеукраїнська наукова Інтернет конференція. – Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р. – С. 11-13. 

3. Захаренко Н. С. Алгоритм як інструмент антикризового управління підприємством / Н. С. Захаренко // 

Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : Тези доп. ІV Міжнаро-

дної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 21-23 травня 2015 р. – Хмельницький : ХНУ, 

2015. – 90 с. 

4. Захаренко Н. С. Необхідність розробки алгоритму антикризового управління підприємством /                 

Н. С. Захаренко  // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2015»: 

Сб. тезисов докладов в 4-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. - Т. 3. – С. 7. 

5. Захаренко Н. С. Заходи швидкого реагування як елемент антикризового управління промисловими 

підприємствами / Н. С. Захаренко // International Scientific-Practical Conference Economic Innovative 

potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part II, June 

30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. – P. 3 – 6. 

6. Захаренко Н. С. Особенности стратегического сотрудничества предприятий / Н. С. Захаренко // Ме-

ждународная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2016»: Сб. тезисов докладов в 

3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», Украина, 2015. – Т. 3. – С. 6. 

7. Захаренко Н. С. Стратегічні альянси як мета досягнення конкурентних переваг / Н. С. Захаренко // Ме-

ждународная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2017»: Сб. тезисов докладов в 

3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», Украина, 2017. – Т. 3.  – С. 11. 

8. Захаренко Н. С. Розробка моделі формування конкурентних переваг стратегічних альянсів / Н. С. Заха-

ренко // II International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human 

Development : Conference Proceedings, Part I, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – P. 132 

– 135. 

9. Захаренко Н. С. Оценка экономического эффекта от внедрения мероприятий по реконфигурации реа-

льной разветвленной распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии / Н. С. Захарен-

ко, А. В. Горпинич, В. Е. Саравас // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та облад-
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нко, К. Клафас // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2018»: 
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ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

другого (магістерського) рівня у сфері вищої освіти (для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого  

обсягу) 

 

Прізвище, 

ім’я, по  

батькові 

викладача 

Найменування  

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив викла-

дач, рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найме-

нування наукової 

спеціальності, те-

ма дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педа-

гогічне звання 

Найменування 

навчальних дисци-

плін, які закріплені 

за викладачем, та 

кількість лекцій-

них годин з кожної 

навчальної дисци-

пліни 

Відомості про підви-

щення кваліфікації 

викладача (найме-

нування закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

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

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

(керівник гру-

пи забезпе-

чення) 

Завідувач кафедри 

інноватики та уп-

равління 

ДВНЗ «ПДТУ», 

професор 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2000 р., 

Спеціальність «Фінанси і 

кредит», кваліфікація: 

«Економіст» 

Д.е.н., спеціаль-

ність 08.00.05– «Ро-

звиток продуктив-

них сил і регіона-

льна економіка» 

(ДД № 007341 від  

28.04.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Організаційно-

економічний меха-

нізм управління 

інноваційним роз-

витком регіо- 

ну»; професор ка-

федри «Управління 

інноваційною дія-

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

1. Інвестиційний 

менеджмент 

(24 год.) 

2. Управління про-

ектами (24 год.) 

3. Методологія, 

методи і засоби 

управління прое-

ктами (30 год.) 

4. Економічний 

механізм управ-

ління проектами  

(30 год.) 

1. ІПК ДВНЗ «ПДТУ», 

свідоцтво про підви-

щення кваліфікації за 

напрямом «Менедж-

мент» ІП 

24815706/000013-17, 

тема: 

«Управління проектною 

діяльністю на великому 

промисловому підпри-

ємстві», 

16.01.2017 р. 

 

2. Центральний ін-

ститут післядипломної 

освіти ДВНЗ «Універ-

Пункти 1, 2, 3, 4, 8, 10, 

11, 13, 14 відповідно до 

пункту 30 Ліцензійних 

умов (див. табл. 2.1) 

Стаж роботи 

32 роки 



льністю» (12ПР № 

006159 від  

09.11.10.2010 р.); 

Академік Міжнаро-

дної кадрової ака-

демії ДЧ № 504 від 

20.02.2012 року. 

Академік академії 

економічних наук 

України № 786 від 

20.09.2012 року. 

Академік Академії 

соціального управ-

ління  

№ 118 від 

27.03.2017 р. 

Відмінник освіти 

наказ МОНУ  

№ 390к від 

19.08.2016 р. 

 
 

ситет менеджменту 

освіти», Національна 

академія педагогічних 

наук України, категорія 

«Завідувачі (начальни-

ки) кафедр,  

університетів, академій, 

інститутів», м. Київ 

(29.01.2018- 

30.06.2018 р.) 

СП 35830447/1533-18. 

Тема «Ресурсне забез-

печення діяльності 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

 

3. Запорізький націона-

льний технічний уні-

верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент», 

м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.) 

ПК № 00078 

(наказ 67-К від 

19.02.2018 р.) 

Солідор 

Наталя 

Аркадіївна 

Доцент кафедри 

інноватики та уп-

равління  

Приазовський державний 

технічний університет, 

2004 р., 

К.т.н., спеціаль-

ність 05.16.01 – 

«Металознавство та 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

1. Підвищення кваліфі-

кації: стажування (тре-

нінги) в Краківському 

Пункти 1, 2, 5, 8, 13, 

14, 15, 16 відповідно 

до пункту 30 Ліцен-



ДВНЗ «ПДТУ» Спеціальність: «При-

кладне матеріалознавст-

во», кваліфікація: «Ма-

гістр з прикладного ма-

теріалознавства» 

термічна обробка 

металів» 

(ДК № 052403 від 

28.04.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Підвищення абра-

зивної та ударно-

абразивної зносо-

стійкості економно 

легованих марган-

цем сталей за раху-

нок вдосконалення 

режимів термічної 

обробки»; 

доктор філософії 

від 28.12.2009 р.; 

доцент кафедри 

інноватики та уп-

равління (12ДЦ 

№ 036538 від 

21.11.2013 р.) 

1. Теорія та практи-

ка бізнес-

планування 

(24 год.) 

2. Управління  про-

ектами розвитку 

регіонів та міст 

(16 год.) 

3. Теорія та практи-

ка системного 

аналізу та прий-

няття управлін-

ських рішень 

(24 год.) 

4. Закупівлі, конт-

ракти та логісти-

ка в проектах 

(36 год.) 

5. Корпоративне 

управління  

(12 год.) 
 

політехнічному універ-

ситеті ім. Тадеуша Кос-

тюшко (Польща) в рам-

ках реалізації міжнаро-

дного проекту 

543994-TEMPUS-1-

2013-1-BE-TEMPUS-

JPCR (MATTENG): 

«Modernization of two 

cycles (MA, BA) of 

competence-based 

curricula in material 

engineering according to 

the best experience of 

Bologna Process» за ди-

сциплінами: «Project 

Management», «Trans-

ferable Skills, «Thin 

Films in Energy Saving 

Technologies», «Materi-

als From Renewable 

Sources», etc., Work-

shops: Eco Audit Tool 

and CES EduPack 2015, 

Cracow, Poland, 

19 July-02 August 2015, 

Certificate of attendance 

№ 39/2015/MMATENG. 

 

2. Стажування на ПрАТ 

«МК «Азовсталь», уп-

равління «Планування і 

розвитку персоналу»,  

тема: «Особливості уп-

равління інноваційними 

проектами на великих 

зійних умов 

(див. табл. 2.1) 

Стаж роботи 

10 років 8 міс. 



металургійних підпри-

ємствах у складі холди-

нгу» свідоцтво № ІП 

24815706/000216-17 

з 19 червня по 

30 вересня 2017 р. 

 

3. Запорізький націона-

льний технічний уні-

верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент», 

м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.)  

ПК № 00076 (наказ 

№ 67-К від  

19.02.2018 р.) 

Фролова 

Зінаїда 

Василівна 

Доцент 

кафедри іннова-

тики та управлін-

ня  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Жданівський металур-

гійний інститут, 1974 р. 

Спеціальність: «Метало-

знавство, обладнання та 

технологія термічної об-

робки металів»,  кваліфі-

кація «Інженер» 

К.т.н., спеціаль-

ність 05.16.01 - 

«Термічна обробка 

металів» (КН № 

009103 від 

18.10.1995 р.); тема 

дисертації: «Вплив 

гарячої деформації 

на кінетику перет-

ворення аустеніту у 

сталях різноманіт-

ного легування»; 

 доцент кафедри 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

1. Управління якіс-

тю (16 год.) 

2. Методологія нау-

кових досліджень 

(16 год.) 

Спеціальність 

073 

(перший рівень) 

1. Методологія нау-

кового пізнання 

1. Стажування на  

ПрАТ «МК «Азов-

сталь», технологічне 

управління,  відділ 

«Інновацій та розвит-

ку», тема: «Особливості 

управління інновацій-

ною діяльністю круп-

них промислових підп-

риємств в кризових 

умовах», свідоцтво  

№  ІП 24815706/000215-

17, з 19 червня по 30 

Пункти 1, 2, 3, 8, 13, 

15 відповідно до пу-

нкту 30 Ліцензійних 

умов (див. табл. 2.1) 

Стаж роботи 

27 років 



інноватики та уп-

равління (12ДЦ  

№ 029813 від  

19 січня 2012 р.) 

(24 год.) 

2. Управлінські рі-

шення (18 год.) 

вересня 2017 р. 

 

2. Запорізький націона-

льний технічний уні-

верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.)  

ПК № 00077  

(наказ 67-К від 

19.02.2018 р.) 

Колодяжна 

Ірина  

Вікторівна 

В.о. доцента 

кафедри іннова-

тики та управлін-

ня  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Донецький інститут ра-

дянської торгівлі, 1984 р. 

Спеціальність «Товароз-

навство і організація тор-

гівлі продовольчими то-

варами, кваліфікація: 

«Товарознавець вищої 

кваліфікації», 

Донецький державний 

університет економіки і 

торгівлі, 1999 р. 

Спеціальність «Марке-

тинг», кваліфікація: 

«Магістр з маркетингу» 

К.е.н., спеціаль-

ність 08.06.01 – 

«Економіка, органі-

зація і управління  

підприємствами» 

(ДК  

№ 2026726 від 

15.12.2004 р.). 

Тема дисертації 

«Маркетингова дія-

льність підприємств 

малого бізнесу»; 

доцент кафедри 

економіки підпри-

ємства (атестат до-

цента 12ДЦ  

№ 025200 від 

14.04.2011р.) 

Спеціальність 

073 

051 

 (другий рівень) 

1. Менеджмент ор-

ганізацій  

(32 год.) 

2. Управління змі-

нами (18 год.) 

3. Публічне адмініс-

трування (24 год.) 

4. Екологічний ме-

неджмент (24 год.) 

5. Управління ризи-

ками проекту  

(18 год.) 

1. Варненський еконо-

мічний університет, м. 

Варна, Болгарія. 

Серифікат  

№ 000034 «Balancing 

economic and legal pro-

cesses in society and 

business environment in 

the context of globaliza-

tion», 24.09.2016- 

01.10.2016 р. 

 

2. Донецький націона-

льний університет еко-

номіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-

Барановського. 

Свідоцтво про підви-

Пункти 1, 2, 3, 8, 15 

відповідно до пункту 

30 Ліцензійних умов  

(див. табл. 2.1) 

Стаж роботи 

22 роки 



щення кваліфікації ПК 

01566057/000009-17 

«Проведення системи 

управління вищого нав-

чального закладу у від-

повідність до стандарту 

ISO 9001: 2015»,  28.03-

21.04.2017 р. 

Шестакова 

Тетяна 

Михайлівна 

Старший викладач 

кафедри інноватики 

та управління 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Воронезький державний 

університет,  

1986 р., Спеціальність: 

«Бухгалтерський облік і 

аналіз господарської 

діяльності», кваліфікація: 

«Економіст» 

- Спеціальність 

073 

(перший рівень) 

1. Риторика та ко-

мунікація  

(32 год.) 

2. Самоменедж-

мент (16 год.) 

3. Комунікаційна 

політика 

підприємства  

(18 год.)  

4. Менеджмент      

(30 год.) 

5. Менеджмент про-

мислових 

підприємств 

     (34 год.) 

1. Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ. 

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації з 

менеджменту, тема:  

«Менеджмент в вироб-

ничій сфері» 12СПВ 

136190, від 02.03.15 р. 

з 29.12.14 по 20.02.15 р.  

 

2. Запорізький націона-

льний технічний уні-

верситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.)  

ПК № 00079 (наказ 67-

К від  

19.02.2018 р.) 

Пункти 1, 2, 3, 8, 13, 

15 відповідно до пу-

нкту 30 Ліцензійних 

умов  

(див. табл. 2.1) 

Стаж роботи 

23 роки 

Сагірова 

Аліна  

Доцент 

кафедри туризму 

Приазовський державний 

технічний університет, 

К.е.н., спеціаль-

ність 08.00.03 – 

- Запорізький національ-

ний технічний універ-

Пункти 1, 2, 8, 13, 15 

відповідно до пункту 



Спартаківна ДВНЗ «ПДТУ» 2000 р., Спеціальність 

«Фінанси і кредит», ква-

ліфікація:«Економіст» 

«Економіка та уп-

равління націона-

льним господарст-

вом» (ДК № 051007 

від  

28.042009 р.); тема 

дисертації: «Дер-

жавне управління 

соціальним захис-

том населення в 

умовах ринкової 

економіки»; 

доцент кафедри те-

хнології міжнарод-

них перевезень і 

логістики (атестат 

доцента 12ДЦ  

№ 032969 від 

30.112012 р.) 

ситет, економіко-

гуманітарний інститут, 

факультет економіки та 

управління, кафедра 

менеджменту. ПК за 

напрямом «Менедж-

мент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018- 

27.08.2018 р.)  

ПК № 00075 (наказ  

67-К від  

19.02.2018 р.) 

30 Ліцензійних умов  
Стаж роботи  

14 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

ВІДОМОСТІ 

про якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності  

073 «Менеджмент» другого (магістерського) освітнього рівня із освітньо-професійної програми  

«Менеджмент організацій і адміністрування» 

 
Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові 

викладача 

Найменування 

посади  

Найменування за-

кладу, який закін-

чив викладач (рік 

закінчення, спеціа-

льність, кваліфіка-

ція згідно з доку-

ментом про вищу 

освіту) 

Науковий сту-

пінь, 

шифр і наймену-

вання наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педа-

гогічне звання 

Найменування навчаль-

них дисциплін, які закрі-

плені за викладачем, та 

кількість лекційних годин 

з кожної навчальної дис-

ципліни 

Відомості про підвищення квалі-

фікації викладача (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки 

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

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач кафе-

дри інноватики 

та управління 

ДВНЗ «ПДТУ», 

професор 

Приазовський дер-

жавний технічний 

університет,  

2000 р., 

Спеціальність «Фі-

нанси і кредит», 

кваліфікація: «Еко-

номіст» 

Д.е.н., спеціаль-

ність 08.00.05– 

«Розвиток про-

дуктивних сил і 

регіональна еко-

номіка» 

(ДД № 007341 

від  

28.04.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Організаційно-

економічний ме-

ханізм управлін-

ня інноваційним 

розвитком регіо- 

1. Інвестиційний мене-

джмент 

(24 год.). 

 

2. Управління проектами  

(24 год.) 

1. ІПК ДВНЗ «ПДТУ», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації за 

напрямом «Менеджмент» ІП 

24815706/000013-17, тема: 

«Управління проектною діяльніс-

тю на великому промисловому 

підприємстві», 

16.01.2017 р. 

2. Центральний інститут піс-

лядипломної освіти ДВНЗ «Уні-

верситет менеджменту освіти», 

Наці-ональна академія педагогіч-

них наук України, категорія «За-

відувачі (начальники) кафедр,  

універ- 

Пункти 1, 

2, 3, 4, 8, 10, 

11, 13, 14 

відповідно 

до пункту 

30 Ліцен-

зійних умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

32 роки 



ну»; професор 

кафедри «Управ-

ління інновацій-

ною діяльністю» 

(12ПР № 006159 

від  

09.11.10.2010 р.); 

Академік Міжна-

родної кадрової 

академії ДЧ № 

504 від 

20.02.2012 року. 

Академік акаде-

мії економічних 

наук України № 

786 від 

20.09.2012 року. 

Академік Акаде-

мії соціального 

управління  

№ 118 від 

27.03.2017 р. 

Відмінник освіти 

наказ МОНУ  

№ 390к від 

19.08.2016 р. 

ситетів, академій, інститутів», м. 

Київ (29.01.2018-30.06.2018 р.) 

СП 35830447/1533-18. 

Тема «Ресурсне забезпечення ді-

яльності ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний універси-

тет» 

3. Запорізький національний тех-

нічний університет, економіко-

гуманітарний інститут, факультет 

економіки та управління, кафедра 

менеджменту. ПК за напрямом 

«Менеджмент»,  

м. Запоріжжя (21.02.2018-

27.08.2018 р.) ПК № 00078  

(наказ 67-К від 19.02.2018 р.) 

Солідор  

Наталя  

Аркадіївна 

Доцент кафедри 

інноватики та 

управління  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Приазовський дер-

жавний технічний 

університет, 

2004 р.,  

Спеціальність: 

«Прикладне матері-

алознавство», ква-

ліфікація: «Магістр 

з прикладного ма-

теріалознавства» 

К.т.н., спеціаль-

ність 05.16.01 – 

«Металознавство 

та термічна об-

робка металів» 

(ДК № 052403 від  

28.04.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Підвищення аб-

разивної та удар-

Корпоративне управління 

(12 год.) 

1. Підвищення кваліфікації: ста-

жування (тренінги) в Краківсь-

кому політехнічному університе-

ті ім. Тадеуша Костюшко (Поль-

ща) в рамках реалізації міжнаро-

дного проекту 

543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPCR (MATTENG): 

«Mod-ernization of two cycles 

(MA, BA) of competence-based 

Пункти 1, 2, 

5, 8, 13, 14, 

15, 16 від-

повідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов 

(див. табл. 



но-абразивної 

зносостійкості 

економно лего-

ваних марганцем 

сталей за рахунок 

вдосконалення 

режимів терміч-

ної обробки»;  

доктор філософії 

від 28.12.2009 р.; 

доцент кафедри 

інноватики та 

управління 

(12ДЦ  

№ 036538 від 

21.11.2013 р.) 

curricula in material engineering 

according to the best experience of 

Bologna Process» за дисципліна-

ми: «Project Management», 

«Transferable Skills, «Thin Films in 

Energy Saving Technologies», 

«Materials From Renewable 

Sources», etc., Workshops: Eco 

Audit Tool and CES EduPack 2015, 

Cracow, Poland,  

19 July-02 August 2015, Certificate 

of attendance № 

39/2015/MMATENG. 

 

2. Стажування на ПрАТ «МК 

«Азовсталь», управління «Плану-

вання і розвитку персоналу»,  

тема: «Особливості управління 

інноваційними проектами на ве-

ликих металургійних підприємс-

твах у складі холдингу» свідоцт-

во № ІП 24815706/000216-17 

з 19 червня по  

30 вересня 2017 р. 

 

3. Запорізький національний тех-

нічний університет, економіко-

гуманітарний інститут, факультет 

економіки та управління, кафедра 

менеджменту. ПК за напрямом 

«Менеджмент»,  

м. Запоріжжя (21.02.2018-

27.08.2018 р.) ПК № 00076 (наказ 

№ 67-К від 19.02.2018 р.) 

2.1) 

Стаж 

роботи  

10 років  

8 міс. 

Швець  

Галина 

Доцент кафедри 

економічної те-

Маріупольський 

гуманітарний ін-

К.ф.н., спеціаль-

ність 10.01.06 – 

1. Інтелектуальна влас-

ність  

1.Інститут інтелектуальної влас-

ності Національного університе-

Пункти 1, 

2, 3, 8, 13, 



Олексіївна орії та підприє-

мництва ДВНЗ 

«ПДТУ» 

ститут Донецького 

державного універ-

ситету, 1999 р., 

Спеціальність «Ро-

сійська мова і літе-

ратура», кваліфіка-

ція: «Філолог, ви-

кладач російської 

мови і літератури»; 

Приазовський дер-

жавний технічний 

університет,  

2006 р., Спеціаль-

ність «Фінанси», 

кваліфікація: «Спе-

ціаліст з фінансів» 

«Теорія літерату-

ри» 

(ДК № 052968 від  

08.07.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Художній світ 

роману О.І. Сол-

женіцина «У колі 

першому»; 

доктор філософії  

(від 02 квітня  

2010 р.);  

доцент кафедри 

інноватики та 

управління 

(12ДЦ  

№ 032970 від 

30.11.2012 р.) 

(16 год.) 

 

2. Психологія і лідерство 

в управлінні проектами 

(18 год.) 

 

 

3. Управління конкурен-

тоспроможністю  

(16 год.) 

ту «Одеська юридична академія», 

м. Київ, тема: «Розробка на-

вчально-методичного комплексу 

з дисципліни «Інтелектуальна 

власність», свідоцтво про підви-

щення кваліфікації 12СПВ 

002029 від 31.01.2014 р. 

 

2. ІПК ДВНЗ «ПДТУ», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації з 

менеджменту, тема:  «Менедж-

мент в виробничій сфері» 12СПВ 

136190, від 02.03.15 р. з 29.12.14 

по  

20.02.15 р.  

Наказ № 307-07. 

 

3. Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки та права 

«КРОК» Навчально-науковий 

Інститут магістерської підготов-

ки та післядипломної освіти за 

програмою «Інноваційні освітні 

технології навчання та викладан-

ня у вищій школі» (19.02.2018 – 

04.05.2018 р.), «Проблеми дотри-

мання вимог стандарту спеціаль-

ності «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», щодо які-

сного складу при підготовці осві-

тньої програми «Якість, стандар-

тизація та сертифікація», свідоц-

тво про підвищення кваліфікації 

12СС 04635922/010473-18 

15 відпо-

відно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

16 років 

Мінц 

Олексій 

Доцент кафедри 

фінансів і бан-

Донецький держав-

ний університет, 

Д.е.н., спеціаль-

ність 08.00.11 – 

Інформаційні системи в 

менеджменті (24 год.) 
ІПК ДВНЗ «ПДТУ», тема: «Роз-

виток банківської системи та під-

Пункти 1, 

2, 3, 8, 13, 



Юрійович 

 

ківської справи 

ДВНЗ «ПДТУ» 

1999 р. 

Спеціальність: 

«Економічна кібер-

нетика», 

кваліфікація: 

«Економіст-

математик» 

«Математичні 

методи, моделі та 

інформаційні те-

хнології в еконо-

міці», ДД № 

007048 від 

16.05.2018 р.); 

тема дисертації: 

«Методологія 

моделювання 

інноваційних ін-

телектуальних 

систем прийняття 

рішень в управ-

лінні економіч-

ними об’єктами»; 

доцент кафедри 

«Фінанси і бан-

ківська справа» 

(12ДЦ № 023770 

від 09.11.2010 р.) 

вищення ефективності управлін-

ня банківським капіталом»; сві-

доцтво про підвищення кваліфі-

кації 12 СПК 826115 від 

15.06.2015 р.  

 

14, 15 від-

повідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

12 років 

Фролова 

Зінаїда 

Василівна 

Доцент 

кафедри іннова-

тики та управ-

ління  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Жданівський мета-

лургійний інститут, 

1974 р. 

Спеціальність: 

«Металознавство, 

обладнання та тех-

нологія термічної 

обробки металів»,  

кваліфікація «Інже-

нер» 

К.т.н., спеціаль-

ність 05.16.01 - 

«Термічна обро-

бка металів» (КН 

№ 009103 від 

18.10.1995 р.); 

тема дисертації: 

«Вплив гарячої 

деформації на 

кінетику перет-

ворення аустені-

ту у сталях різ-

номанітного ле-

гування»; 

 доцент кафедри 

1. Методологія наукових 

досліджень  

(16 год.) 

 

2. Управління якістю       

(16 год.) 

1. Стажування на  

ПрАТ «МК «Азовсталь», техно-

логічне управління,  відділ 

«Інновацій та розвитку», тема: 

«Особливості управління іннова-

ційною діяльністю крупних про-

мислових підприємств в кризо-

вих умовах», свідоцтво  

№  ІП 24815706/000215-17, з 19 

червня по 30 вересня 2017 р. 

 

2. Запорізький національний тех-

нічний університет, економіко-

гуманітарний інститут, факультет 

економіки та управління, кафедра 

Пункти 1, 

2, 3, 8, 13, 

15 відпо-

відно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

27 років 



інноватики та 

управління 

(12ДЦ  

№ 029813 від  

19 січня 2012 р.) 

менеджменту. ПК за напрямом 

«Менеджмент»,  

м. Запоріжжя (21.02.2018-

27.08.2018 р.) ПК № 00077  

(наказ 67-К від 19.02.2018 р.) 
Кухар  

Володимир 

Валентинович  

Професор кафе-

дри охорони 

праці та навко-

лишнього сере-

довища 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Приазовський дер-

жавний технічний 

університет, 

1999 р., 

Спеціальність: 

«Обробка металів 

тиском», 

кваліфікація – 

«Спеціаліст-

металург» (диплом 

з відзнакою ЛА ВС 

№ 000562) 

Д.т.н., спеціаль-

ність 05.03.05 – 

«Процеси та ма-

шини обробки 

тиском», 

(ДД № 002570 

від 10.10.2013 р.); 

тема дисертації: 

«Розвиток науко-

вих основ безрів-

чакового профі-

лювання загото-

вок та удоскона-

лення технологій 

об’ємного штам-

пування на пре-

сах», професор 

кафедри обробки 

металів тиском  

(12ПР № 010356 

від 28.04 2015 р.) 

Охорона праці в галузі та 

цивільний захист  

(16 год.) 

1. ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬ-

НО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖПРАЦІ», посвідчення 

№ 123-18-11 про те, що  

Кухар В.В. пройшов навчання за 

програмою для викладачів з охо-

рони праці вищих навчальних 

закладів і виявив потрібні знання 

законодавчих актів з охорони 

праці, гігієни праці, надання до-

медичної допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпе-

ки.  

Протокол № 123-18 від 

06.04.2018 р. 

 

2. Національна металургійна ака-

демія України, захист докторсь-

кої дисертації 2013 р. «Розвиток 

наукових основ безрівчакового 

профілювання заготовок та удо-

сконалення технологій об’ємного 

штампування на пресах», 

диплом доктора наук 

ДД № 002570 від 10.10.2013 р. 

3. Чеська Республіка,  «Prague 

Institute for Qualification En-

hancement»  («Празький Інститут 

Підвищення Кваліфікації») 

(м. Прага), міжнародне стажу-

вання, сертифікат № 082017012, 

Пункти 1, 2, 

3, 4, 7, 8, 10, 

13, 14 відпо-

відно до пу-

нкту 30 Лі-

цензійних 

умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

17 років 



тема: «Educational systems, pub-

lishing and project activity in Euro-

pean Union countries»,  

25.08.2017 р. 

 

4. Чеська Республіка,  «Prague 

Institute for Qualification En-

hancement»  («Празький Інститут 

Підвищення Кваліфікації»)  

(м. Прага), Міжнародний семінар, 

тема: «Educational systems of Eu-

ropean Union», сертифікат від 

17.08.2017 р. 

Хаджинова 

Олена  

Вікторівна 

Декан економі-

чного факульте-

ту, доцент ка-

федри фінансів і 

банківської 

справи  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Донецький держав-

ний університет, 

1997 р.,  

Спеціальність: «Бу-

хгалтерський облік, 

контроль і АГД», 

кваліфікація: «Еко-

номіст» 

Д.е.н., спеціаль-

ність 08.00.04 – 

«Економіка та 

управління підп-

риємством (за 

видами економі-

чної діяльності)» 

(ДД № 005821 

від  

29.09.2016 р.); 

тема дисертації: 

«Механізм уп-

равління взаємо-

дією промисло-

вого підприємст-

ва з контрагента-

ми в підприєм-

ницькій мережі»; 

доцент кафедри 

фінансів і банків-

ської справи, (12 

ДЦ № 024082); 

член-

Фінансовий менеджмент 

(30 год.) 

1. ІПК ПДТУ, 2015 р. 

12СПК № 826114, випускна ро-

бота «Удосконалення грошово-

кредитної і фінансової політики в 

сучасних умовах» 

 

2. Польща, «Вища школа банко-

ва» м. Вроцлав, міжнародне ста-

жування, сертифікат, тема: «Фі-

нансовий менеджмент», 

28.04.2017 р. 

 

3. Франція, Національна віща ін-

женерна школа, м. Лиль, стажу-

вання TEMPUS MMATENG, 

28.05.2017 р. 

Пункти 1, 2, 

3, 4, 7, 8, 10, 

11, 13, 15 

відповідно 

до пункту 

30 Ліцен-

зійних умов 

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи  

20 років 



кореспондент 

Міжнародної 

академії наук 

екології, безпеки 

людини і приро-

ди за секцією 

«Економіка і 

право» 

(№ Б-960 від 

15.05.2012 р.) 

Колодяжна 

Ірина  

Вікторівна 

В.о. доцента 

кафедри іннова-

тики та управ-

ління  

ДВНЗ «ПДТУ» 

Донецький інститут 

радянської торгівлі, 

1984 р. Спеціаль-

ність «Товарознав-

ство і організація 

торгівлі продоволь-

чими товарами, 

кваліфікація: «То-

варознавець вищої 

кваліфікації», 

Донецький держав-

ний університет 

економіки і торгів-

лі, 1999 р. 

Спеціальність «Ма-

ркетинг», кваліфі-

кація: 

«Магістр з марке-

тингу» 

К.е.н., спеціаль-

ність 08.06.01 – 

«Економіка, ор-

ганізація і управ-

ління  підприємс-

твами» (ДК  

№ 2026726 від 

15.12.2004 р.). 

Тема дисертації 

«Маркетингова 

діяльність підп-

риємств малого 

бізнесу»; 

доцент кафедри 

економіки підп-

риємства (атестат 

доцента 12ДЦ  

№ 025200 від 

14.04.2011р.) 

1. Менеджмент організа-

цій  

(32 год.) 

 

2. Управління змінами 

(18 год.) 

 

3. Публічне адміністру-

вання (24 год.) 

1. Варненський економічний уні-

верситет, м. Варна, Болгарія. 

Серифікат  

№ 000034 «Balancing economic 

and legal processes in society and 

business environment in the context 

of globalization», 24.09.- 

01.10.2016 р. 

 

2. Донецький національний уні-

верситет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-

Барановського. 

Свідоцтво про підвищення ква-

ліфікації ПК 01566057/000009-17 

«Проведення системи управління 

вищого навчального закладу у 

відповідність до стандарту ISO 

9001: 2015»,  28.03-21.04.2017 р. 

Пункти 1, 

2, 3, 8, 15 

відповідно 

до пункту 

30 Ліцен-

зійних умов  

(див. табл. 

2.1) 

Стаж  

роботи 

22 роки 

Особи, які працюють за суміщенням 

Кузнецова 

Юлія  

Вікторівна 

Регіональний 

сервісний центр 

МВС в Донець-

кій області; 

спеціаліст сек-

тору юридично-

Маріупольський 

державний гумані-

тарний університет, 

2008 р., 

Спеціальність: 

«Правознавство»; 

К.ю.н., спеціаль-

ність 12.00.02 – 

«Конституційне 

право; муніципа-

льне право» 

(ДК № 026834 від 

Договірне право 

(16 год.) 

Захист кандидатської дисертації, 

2015 р. 

Пункти 1, 

2, 13, 15 

відповідно 

до пункту 

30 Ліцен-



го забезпечення кваліфікація: ма-

гістр з правознавст-

ва 

26.02.2015 р.); 

тема дисертації: 

«Роль органів 

конституційної 

юстиції України 

та зарубіжних 

країн у процесі 

здійснення між-

державної інтег-

рації: порівняль-

но-правове дос-

лідження»» 

зійних умов  

(див. табл. 

2.1) 

 

 
 

В.о. ректора             В.С. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.1 

Показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно 

до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

Логутова Т. Г. 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Логутова Т. Г. Проблематика ресурсоємності української металургійної продукції / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Актуальні 

проблеми економіки. – К., 2014. – № 6 (156). –  C. 100-110./ Scopus. 

2. Логутова Т. Г. Проблемы интеллектуальных инновации в машиностроительной отрасли  / Т. Г. Логутова // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 1. –  C. 8-14./ 

Index Copernicus. 

3. Логутова Т. Г. Розвиток металургійної галузі України у післякризовий  період / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Теоретичні і 

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

C. 148-152./ Index Copernicus. 

4. Логутова Т. Г.Cучасний стан транспортної інфраструктури України / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 2. –  C. 8-14. / 

Index Copernicus. 

5. Логутова Т. Г. Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств/ Т. Г. Логутова, М. М. Полто-

рацький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – Вип. 15. – C. 288-292./ Index Copernicus. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Логутова Т. Г.Оптимізація складського господарства на металургійному холдингу, як складова стратегії ресурсозбереження /             

Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Вісник Донецького національного університету. – Вінниця. – 2015. - № 1. – С. 218-221. 

2. Логутова Т. Г. Информационные технологии на промышленных предприятиях: проблемы и пути их решения / Т. Г. Логутова,          

Б. Б. Каргин // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». – 2016. - № 2(4). – С.133-137. 



3. Логутова Т. Г. Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях «Метинвест» / Т. Г. Логутова, 

Б. Б. Каргин // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. –  С. 373-377. 

4. Логутова Т. Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова,             

Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. 

5. Логутова Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Віс-

ник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – Вип. 34. – С. 67-74. 

6. Логутова Т. Г. Проектний підхід до активізації економічного розвитку України / Т. Г. Логутова // Економічний вісник Запорізького 

національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 124-128. 

7. Логутова Т. Г. Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // 

Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 3 (65). – Ч. 1. –  С. 103-108.  

8. Логутова Т. Г. Морські порти як ключові логістичні центри у розвитку світової торгівлі / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // На-

ковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 

20. – Ч. 2. – С. 96-101. 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Логутова Т.Г. Економічна безпека промислових підприємств: Монографія / Т. Г. Логутова, Е. В. Камишникова. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2013. – 230 с. 

2. Логутова Т. Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: Монографія / Т. Г. Логутова, 

О. М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева.– Маріуполь: ПДТУ, 2013. –  350 с. 

3. Логутова Т. Г. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств  з фінансово-кредитною системою України: Монографія 

/ Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков.– Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 235 с. 

4. Логутова Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти : Монографія / Т. Г. Ло-

гутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький.– Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 329 с. 

5. Логутова Т. Г. Ефективність впровадження процесу внутрішнього рекрутинга персоналу на підприємствах у нестабільних умовах / 

Т. Г. Логутова, В. В. Ващенко // Колективна монографія: Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою 

України в умовах кризи. – Кривий Ріг : ФОП Д. О. Чернявський. – 2016. – С. 236-245. 

 

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

Наукове керівництво аспірантами, які захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 



1. Дресвянніков Д.О. ДК № 013319 від 25.04.2013 р. 

2. Кругляк А.Н. ДК № 013318 від 25.04.2013 р. 

3. Сафарова Р.В. (2014 р.) ДК 025220 від 22.12.2014 р. 

4. Захаренко Н.С. ДК № 032324 від 15.12.2015 р. 

5. Полторацька О.В. ДК № 030616 від 29.09.2015 р. 

6. Загородня Ю. В. ДК № 038184 від 29.09.2016 р. 

7. Ващенко В.В. ДК № 043824 від 11.10.2017 р. 

Консультант Дем’янченко А.Г., яка захистила докторську дисертацію (ДД № 004142 від 26.02.2015 р.). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Керівник наукової теми, фінансованої МОНУ: «Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного ви-

користання внутрішніх ресурсів» (2013 р.) № держрєестрації 0110U000288. 

Науковий керівник держбюджетних тем: :«Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ державної ре-

єстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної ре-

єстрації 0112U005771, 2013 р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 

0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 

2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ держа-

вної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»,           

ДВНЗ «ПДТУ». 

 

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

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

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



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

заступника: 

       Завідувач кафедри інноватики та управління  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» з 2009 р. 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 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 еконо-

мічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

Опонувала дисертації у термін 2012-2017 рр.: 

1. Зінченко О.А., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 000849 від 17.05.12 р. 

2. Філіпішин І.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 001664 від 01.03.13 р. 

3. Солоха Д.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від 10.10.13 р. 

4. Великий Ю.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від 10.10.13 р. 

5. Мешкова Н.Л., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом кандидата економічних наук ДК № 018823 від 14.02.14 р. 

6. Кузьмінська Н., Спец.рада - Д 26.058.01, диплом кандидата економічних наук ДК № 022076 від 26.06.14 р. 

7. Шевчук А.В., Спец.рада -  Д 73.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 003439 від 26.06.14 р. 

8. Турило А.А., Спец.рада - Д 09.052.01, диплом доктора економічних наук ДД № 006813 від 11.10.17 р. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання / Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПГТУ, 2016. – 107 с. − Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902. 

2. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчаль-

ної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Т. Г. Логу-

това. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 25 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841


3. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисцип-

ліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», 

спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання / Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 55 с. – Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094. 

4. Логутова Т. Г. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання дипломної ро-

боти з дисципліни «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» для студентів спеціальності 7.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / Т. Г. Логутова, Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 

2016. – 38 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050. 

 

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 гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій 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 секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організа-

ційного комітету, суддівського корпусу; 

   Керівництво: 

2015 р. – Балашов М. І. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з менедж-менту). 

2016 р. – Табія О. В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інноваційно-го менеджменту). 

2017 р. – Чебан А.В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з управління проектами). 

2018 р. – Пеліхова М. А. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з ме-неджменту).  

Керівництво студентом, який зайняв призове місце в конкурсі студентських наукових робіт з «Управління проектами»: Губська Ірина 

(2015 р.). 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050


        15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial activity in large metallurgical associations : Monograf «Sustainable 

economic development of regions» / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // Ed by L. Shlossman. – V. 2. – Austria,Vienna:«East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. –  P. 110-115.  

2. Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of resource-economy for an iron and steel holding / T. G. Logutova,                

О. V. Poltoratska // European Applied Sciences. – Stuttgart: «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

3. Logutova T. G. Theoretical and practical aspects of the recruiting process /T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // The scientific heritage. – 

Budapest, Hungary. – 2017. –  № 8. – P. 7-11. 

4. Logutova T. G. Modern technologies of personnel selection in an industrial enterprise /T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // Scientific Light. – 

Wroclaw, Poland. – 2017. – V. 1 – № 2. – P. 16-19. 

5. Logutova T. G. Operation of Ukrainian seaports in modern conditions / T. G. Logutova, N. N. Poltoratsky // The USA Journal of Applied 

Science», Section 3. Economics and Management  –  Stuttgart, Germany   -  2017. –  № 4. – P. 29-31. 

6. Logutova T. G. Implementation of the basic functions of management with ERP-sistems / T. G. Logutova, A. G. Miski-Oglu // Materialy IX 

Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy – 2013», Praha, 27.03.2013 – 05.04.2013. – Dil 5 Economicke vedy, Praha : Publishing House 

«Education and Science» s.r.o, 2013. – P. 15-17. 

7. Логутова Т. Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах світу // Л. Г. Логутова // Университетская наука – 2014: Ме-

ждународная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – С. 92-93. 

8. Логутова Т. Г. Формирование инновационного экономического  механизма ресурсосбережения металлургического холдинга /               

Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // European Applied Sciences. – Stuttgart : «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

9. Логутова Т. Г. Механізм реалізації програм енергоефективності в реальному секторі економіки / Т. Г. Логутова // Университетская 

наука – 2015: Международная научно – техническая конферен-ция, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – С. 42. 

10. Logutova T. G. Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine / T. G. Logutova, 

O. V. Poltoratska // The Ninth International Conference on Eco-nomic Sciences, Austria, Vienna, 24 November 2015. – Vienna :«East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. –  P. 142-147.  

11. Логутова Т. Г. Управління інноваційними проектами у металургійному секторі холдингу / Т. Г. Логутова // Университетская наука 

– 2016: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая, 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 30-31. 



12. Логутова Т. Г. Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст / Т. Г. Логутова // Университет-

ская наука – 2017: Международная научно – техническая кон-ференция, г. Мариуполь, 18-19 мая, 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. 

– Т. 3. – С. 60-61. 

13. Логутова Т. Г. Роль логістичної інфраструктури в підвищенні конкурентоспроможності проми-слових підприємств / Т. Г. Логуто-

ва // Университетская наука – 2018: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 23-24 мая, 2018 г. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. – С. 71-72. 

14. Логутова Т. Г. Вдосконалення системи портових зборів на підприємствах морської галузі / Т. Г. Логутова,  М. М. Полторацький // 

Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можли-вості в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. За-поріжжя, 12 травня 2018 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 46-51. 

15. Логутова Т. Г. Переваги результатів впровадження інформаційної системи SAP ERР в ЛПЦ-3000 ПрАТ «ММК ім. Ілліча» /             

Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргін // Модернізація фінансово-кредитної си-стеми України: виклики глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції. –  20 березня 2018 р. -  Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2018. С. 276 – 279. 

 

Солідор Н. А.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова, Н. А. Со-

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

2017. –  Вип.15  – С.15-23. Index Copernicus. 

2. Солідор Н. А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами / Н. А. Солідор // Вісник Приазовського 

Державного Технічного Університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. - 

С. 88-95. Index Copernicus. 

3. Солідор Н. А. Застосування проектного підходу до формування й управління діяльністю мультимодальних логістичних комплексів 

в Україні / Н. А. Солідор // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 129-137. Index 

Copernicus. 

  



2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1.  Solidor N. Increase of wear resistance of steels due to obtaining of metastable structure, self-transforming under loading/ N. Solidor, L. Ma-

linov, V. Kharlashkin, V. Anichenkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – № 4/5 (58). – P. 17-20. 

2. Solidor N. Investigation of corrosion resistance welded metal hoses made of AISI 304 and AISI 316 steels / N. Solidor, V. Ivanov, F. Mor-

gai, B. Nosovsky // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – № 4/5 (76). – P. 33-39. 

3. Солідор Н. А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами / Н. А. Солідор // Вісник Приазовського 

Державного Технічного Університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. - 

С. 88-95. 

4. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова,              

Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. 

5. Солідор Н. А. Застосування проектного підходу до формування й управління діяльністю мультимодальних логістичних комплексів 

в Україні / Н. А. Солідор // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 129-137. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної ка-

тегорії»: 

 

Учасник Міжнародного проекту TEMPUS MMATENG (543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) «Modernization of two cycles 

(MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process», стажування в рамках проекту за 

дисциплінами: «Project Management», «Transferable Skills, etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES Edu Pack 2015. Тривалість проекту: 1 грудня 

2013 р. – 30 листопада 2016 р. 

Web-site проекту:  www.mmateng.eu. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ державної реєстрації 

0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної реєстрації 

http://www.mmateng.eu/


0112U005771, 2013 р.); «Управління інноваційним розвитком підприємств: методологія, стратегія, ризики» (номер державної реєстрації 

0113U007298, 2014 рік), «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 

0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 

2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ держа-

вної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 Методичні рекомендації: 

1. Солідор Н. А. Теорія та практика бізнес-планування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Теорія та практика бізнес-планування» для студентів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», 

спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 20 с. – 

Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11516. 

2. Солідор Н. А. Теорія та практика бізнес-планування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт 

студентів з дисципліни «Теорія та практика бізнес-планування» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 

проектами» денної форми навчання, ОКР «магістр» / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 42 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11501. 

3. Солідор Н. А. Економічний механізм управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення 

дисципліни «Економічний механізм управління проектами» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 

проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 27 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11757. 

4. Солідор Н. А. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управління 

проектами» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності)» денної та заочної форм навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 37 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12111. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11516
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11501
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11757
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12111


5. Солідор Н. А. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управління 

проектами» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізації 8.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, 

покриття», 7.05040301, 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – 32 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12104. 

6. Солідор Н. А. Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

з самостійного вивчення дисципліни «Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень» для студентів напряму 

підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 27 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11622. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І 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 гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 

1. Носіков О. (призове ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Управління проектами», 2016 р., м. Харків). 

2. Керівництво студенткою 5 курсу Тищенко В.Г., яка посіла І місце в ІІ етапі Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт 

з тематичного напряму «Екологічний і енергетичний менеджмент» в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-

2017». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 2017 р.). 

3. Робота у складі організаційного комітету та журі конкурсу студентських наукових робіт з тематичного напряму «Екологічний і 

енергетичний менеджмент» в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2017». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 

2017 р.). 

4. Керівництво студентом 5 курсу Кругляковим Р.І., який посів І місце в ІІ етапі Всеукраїнського студентського професійного творчо-

го конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-

2018». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 2018 р.). 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12104
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11622


5. Робота у складі організаційного комітету та журі Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з еколо-

гічного та енергетичного менеджменту в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2018». – Запоріжжя (30 трав-

ня-01 червня 2018 р.). 

6. Керівництво студентськими науковими роботами, що займали I місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт у 2014/2015, 2015/201616, 2016/2017, 2017/2018 н.р. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Solidor N. Investigation of the effect of heat treatment regimes on the structure and corrosion resistance of austenitic stainless steels /              

N. Solidor, V. Ivanov // International Scientific and Methodological conference «University science – 2016» : «Today Material Engineering for 

realization of the «MMATENG» project objectives» : Сonference proceedings (19-20 May 2016, Mariupol) /under the gen. ed. O. Cheiliakh. – 

Mariupol : Priazovskyi State Technical University, 2016. – Р. 137-141. 

2. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури зернового експорту України / Т. Г. Логутова,        

Н. А. Солідор // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приа-

зов’я», 25-26 травня 2017 р. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». – С. 148-150. 

3. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку інфраструктурного забезпечення зернового експорту в Україні / Н. А. Солідор // Уни-

верситетская наука-2017: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

С. 61-63. 

4. Солідор Н. А. Інноваційні шляхи розвитку офшорної вітроенергетичної індустрії в Україні / Н. А. Солідор // Университетская нау-

ка-2018: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Т. 3. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – С. 73-

74. 

5. Солідор Н. А. Перспективи проекту будівництва арт-центру в промисловому місті / Н. А. Солідор, Д. М. Двужильний, // Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 

2018. – С. 262-264. 

6. Солідор Н. А. Інноваційний проект будівництва вітчизняної сонячної електростанції на плаву / Н. А. Солідор, Р. І. Кругляков, // Ак-

туальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціа-тиви молоді [Електронний ресурс] : мате-



ріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : 

ХДУХТ, 2018. – С. 392-393. 

7. Солідор Н. А. Перспективи впровадження у виробництво моторного біопалива в Україні / Н. А. Солідор, Т. А. П’ята // Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 

2018. – С. 410-411. 

8. Солідор Н. А. Проектний підхід до формування вітчизняних мультимодальних транспортно-логістичних центрів / Н. А. Солідор // 

Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції       

(м. Маріуполь, 25 квітня 2018 р.). – Маріуполь, 2018. - Ч. 2. – ДДУУ. – С. 30-35. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Організатор, рецензент та член журі Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енер-

гетичного менеджменту на постійній основі. 

Співпраця з розвитку науково-дослідного потенціалу та проектної діяльності молодих науковців на базі Запорізького національного 

університету та Запорізької торгово-промислової палати. 

 

Швець Г. О. 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти інте-

лектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1 (10). – Т. 2. – С. 126-130./ Index Copernicus. 

2. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / G. Shvets, I. Meleshko //  Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 29. –         

С. 140-145./ Index Copernicus. 

3. Швець Г.О. Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського дер-



жавного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 31. – Т.1. –           

С. 259-266./ Index Copernicus. 

4. 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. 

5. 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 Ук-

раїни, та/або не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів: 

1. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. Швець // Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 31. – Т.2. – С. 36-

42. 

2. Швець Г. О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник Донецького державного університету управлін-

ня. Серія: Економіка: Науковий журнал. – Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – Вип. 4 (73). – С. 35-41.  

3. Швець Г. О. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник Приазовського державного техні-

чного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. –Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 33.–  С. 124-129. 

4.Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практи-

чні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 102-106.  

5. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. –           

С. 30-38.  

 

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. 

 



 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні 

науки», входить до переліку ВАК та міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

Відповідальний виконавець 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.), «Проблеми підприємництва в Украї-

ні та шляхи їх вирішення» (№ держреєстрації 0117U007303, 2018 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Швец Г. А. Психология и лидерство в управлении проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций учебной дисциплины «Пси-

хология и лидерство в управлении проектами» специальности 8.18010013 «Управление проектами» / Г. А. Швец. - Мариуполь : ПГТУ, 2012. 

– 58 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle. 

2. Швец Г. А. Психология и лидерство в управлении проектами [Электронный ресурс]: практические задачи учебной дисциплины 

«Психология и лидерство в управлении проектами» специальности 8.18010013 «Управление проектами» / Г. А. Швец. – Мариуполь : ПГТУ, 

2012. – 86 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2026. 

3. Швець Г. О. Введення до інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : конспект лекції з дисципліни «Введення до інтелектуа-

льної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» / Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2012. – 39 с. – Ре-

жим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8091. 

4. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисци-

пліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та заочної форми нав-

чання / Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498. 

5. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «За-

хист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та заочної форми навчання /           

http://umm.pstu.edu/handle
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2026
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8091
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498


Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 19 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497. 

6. Швець Г. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Інтелектуальна власність» для студе-

нтів всіх форм навчання / Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 90 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840. 

7. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Креативний менеджмент» для студе-

нтів всіх форм навчання / уклад.: Г. О. Швець, І. І. Свидрук – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 83 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13625.  

8. Швець Г. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Інтелектуальна власність» для студе-

нтів всіх форм навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 90 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнскього конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гурт-

ком/проблемною групою: 

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)). 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної 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. IІ. –         

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 : ГВУЗ «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 : ГВУЗ «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 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13625
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840


четвертої практично-пізнавальної інтернет-конференції  «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 19-26 вересня 2016 р. – Дніп-

ро: 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: про-

блеми 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, дослі-

дження, 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. 

 

Мінц О. Ю.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Минц А. Ю. Моделирование ценообразования на рынке жилой недвижимости методами системной динамики / А. Ю. Минц // Тех-

нологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2016. – № 5/4 (31), 2016. – С. 39-45. Index Copernicus, Ulrich’sPeriodicalsDirectory, 

DRIVER, BASE, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, CrossRef, GoogleScholar. 

2. Мінц О. Ю. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні / О. Ю.Мінц, Н. Ю. Джамбаз // Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 228–233. 

IndexCopernicus, WorldCat. 

3. Mints A. Classification of tasks of data mining and data processing in economy/ A. Mints // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 3. – 



№ 3. – Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2017. – P. 47–52. Index Copernicus. 

4. Мінц О. Ю. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / О. Ю. Мінц, Ю. Г. Лисенко // Ней-

ро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2017. – № 6. – С. 90–141. Index Copernicus, CiteFactor, Ulrichsweb, Global Serials Directo-

ry, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Минц А. Ю. Концептуальные подходы к моделированию интеллектуальных автоматизированных систем принятия решений. /          

А. Ю. Минц // Нове в економічній кібернетиці: Збірник наукових статей / Під загал. ред. Ю. Г. Лисенка. – Донецьк : ДНУ. – 2014. – Вип. 3. – 

С. 70–81. 

2. Мінц О. Ю. Методи прогнозування кількості банкрутств в Україні / О. Ю. Мінц, К. Е. Беззубкова // Економiка i органiзацiя управ-

лiння. – Вінниця. – 2014. – № 1 (17) – 2 (18) – С. 172–179. 

3. Минц А. Ю. Концепция моделирования интеллектуальных автоматизированных систем принятия решений в управлении экономи-

ческими объектами / А. Ю. Минц //Вісник Донецького національного університету. Серия В «Економіка і право». –  Винница. – 2015. –        

№ 1. – С. 253–258. 

4. Минц А. Ю. Интеллектуальные методы анализа надежности участников рынков финансовых услуг / А. Ю. Минц // Вісник Донець-

кого університету економіки та права: Збірник наукових праць. – Артемівськ: ДонУЕП, 2015. – № 2. – С. 85–90. 

5. Минц А. Ю. Анализ интеллектуальных средств поддержки принятия решений в экономических задачах / А. Ю. Минц // Економіка 

та суспільство: Електронне наукове фахове видання. – Мукачево, 2016. – № 2. – С. 784–790. 

6. Минц А. Ю. Метод упрощения динамических рядов с использованием генетических алгоритмов / А. Ю. Минц // Економічний віс-

ник запорізької державної інженерної академії. – Запорожье, 2016. – Вып. 4 (04). – Ч. 2. – 2016. – С. 120–124. 

7. Мінц О. Ю. Інтелектуальні методи прогнозування рівня виконання державного бюджету України / О. Ю. Мінц // Глобальні та наці-

ональні проблеми економіки: Електронне наукове видання. – Миколаїв, 2016. – № 12. – С. 573–580.  

8. Минц А. Ю. Методы синтеза структуры интеллектуальных систем принятия решений / А. Ю. Минц // Проблеми системного підхо-

ду в економіці. – Київ: НАУ, 2017. – Вип. 2 (58). – 2017. – С. 158–163. 

9. Минц А. Ю. Выбор программного обеспечения для решения экономических задач средствами нечеткой логики / А. Ю. Минц // На-

учный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск. – № 1 (22E). – 2017. – С. 170–175. 



3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Мінц О. Ю. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці: монографія /                 

О. Ю. Мінц. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 214 с. 

2. Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління : колективна монографія / Ю. Г. Лисенко та ін.. – Полта-

ва : ПУЕТ, 2017. – 348 с. (О. Ю. Мінц: п. 2.3 (с. 88-100); пп. 3.1, 3.2, 3.3 (с. 123-168)). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Управління розвитком промисло-

вості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.), «Національна модель неоіндустріального розви-

тку України» (номер держреєстрації 0114U001537, 2013-2016 рр.). 

Виконавець науково-дослідних робот кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «ПДТУ» за темами «Підвищення ефективності фі-

нансово-кредитного механізму в інноваційному розвитку України» (номер держреєстрації 0112U005790, 2013 р.),; «Фінансово-кредитне за-

безпечення 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.), «Удоско-

налення фінансового управління в Україні» (номер держреєстрації 0115U004945, 2016 р.), «Фінансова політика в Україні у виході націона-

льної економіки з кризи» (номер держреєстрації 0116U008767, 2017 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Мінц О. Ю. Банківська система [Електронний ресурс]: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Банківська си-

стема» для студентів напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання / О. Ю. Мінц. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – 20 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12874. 

2. Мінц О. Ю. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дис-

ципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання /          

О. Ю. Мінц. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017 – 15 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12878. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12874
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12878


3. Мінц О.Ю. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансо-

вий ринок» для бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання / О. Ю. Мінц. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 16 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12876. 

 

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 гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій 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 секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організа-

ційного комітету, суддівського корпусу: 

Савченко А.Г. (1 місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»,          

2015/2016 н.р. 

Джамбаз О.Ю. (2 місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»,            

2015/2016 н.р. 

Халізева Д. (переможець II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,         

2016-2017 н.р.). 

Керівництво студентськими науковими роботами, що займали I місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-

біт у 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 н.р. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Минц А. Ю. Концепция моделирования интеллектуальных автоматизированных систем принятия решений / А. Ю. Минц // Обчис-

лювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар наук.-практ. конф., 12–15 тра-вня 2015 р., Київ-Черкаси / МОН Укра-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12876


їни, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка; наук. ред. В. Є. Снитюк. Черкаси: видавець Чабаненко, 2015. –  С. 133–135. 

2. Минц А. Ю. Метод определения доходов различных групп населения [Электронный ресурс] / А. Ю. Минц // «Ин-новационные 

взгляды научной молодежи’2016»: материалы международной научной конференции (19–26 апреля 2016) – Режим доступа : 

http://www.sworld.education/. 

3. Минц А. Ю. Интеллектуальные методы как инструмент анализа рынка финансовых услуг / А. Ю. Минц // Соціаль-но-економічні  та  

правові  аспекти  трансформації  суспільства: матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут,          

12 травня 2016 р.). – Бахмут: ДонУЕП, 2016. – С. 92–93. 

4. Мінц О. Ю. Банківський кредит, як фактор зміни цін на ринку житлової нерухомості / О. Ю.Мінц, М. Я. Назарова // Актуальні про-

блеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Львів, 29 листопада 2016 р.). – 

Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 3. – С. 80–84. 

5. Минц А. Ю. Классификация задач интеллектуального анализа данных / А. Ю. Минц // Обчислювальний інтелект (результати, про-

блеми, перспективи): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16–18 травня 2017 р.). – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 

2017. – С. 74–75. 

6. Мінц О. Ю. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні / О. Ю.Мінц, Н. Ю. Джа-мбаз // Проблеми 

та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь, 25–26 травня 

2017 р.). Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 140–142. 

7. Mints O. System dynamics modeling of housing price in Kiev / Oleksij Mints, Olena Khadzhinova // Съвременни преди-звикателства пред 

финансовата наука в променяща се Европа: международна научно-практическа конференция (гр. Свищов, 7– 8 април 2017). – Болгарія, Сви-

щов : Академично издателство «Ценов», 2017. – С. 582–587. 

 

Фролова З. В.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Фролова З. В. Анализ перспектив инновационного развития Украины / З. В. Фролова //  Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. –  Вип.1 (10).– Т.1  – С.132-136. Index Copernicus. 

2. Фролова З. В. Стратегия управления инновационной деятельностью предприятия в условиях кризиса / З. В. Фролова  //  Вісник 

http://www.sworld.education/


Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць.  – Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ», 2015. 

– Вип. 29. – С. 119-125. Index Copernicus. 

3. Фролова З. В. Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития / З. В. Фролова  //  Теорети-

чні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2016. –  Вип 13. – 

С.132-137. Index Copernicus. 

4. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризиса / З. В. Фролова  // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Марі-

уполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15.– Т.1  – С. 203-209. Index Copernicus. 

5. Фролова З. В. Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятии / З. В. Фролова  // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  2017. –  Вип. 33. – 

С. 85-91. Index Copernicus. 

6. Фролова З. В. Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита / З. В. Фролова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  

2017. –  Вип. 34. – С. 83-89. Index Copernicus. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Фролова З. В. Стратегия управления инновационной деятельностью предприятия в условиях кризиса / З. В. Фролова  //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць.  – Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ», 2015. 

– Вип. 29. – С. 119-125. 

2. Фролова З. В. Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития / З. В. Фролова  //  Теорети-

чні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2016. –  Вип 13. – 

С.132-137. 

3. Фролова З. В. Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятии / З. В. Фролова  // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  2017. –  Вип. 33. – 

С. 85-91. 

4. Фролова З. В. Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита / З. В. Фролова // Вісник 



Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  

2017. –  Вип. 34. – С. 83-89. 

5. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризиса / З. В. Фролова  // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Марі-

уполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15.– Т.1  – С. 203-209. 

6. Фролова З. В. Совершенствование методологии управления качеством на промышленных предприятиях / З. В. Фролова // Економі-

чний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 73-78. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Фролова З. В. Совершенствование стандартов управления промышленным предприятием в условиях кризиса: Колективна моног-

рафія / З. В. Фролова. – Харків, 2018. – 226 с. (Розділ: Практичні аспекти адаптації сучасних методів та інструментів забезпечення стійкого 

розвитку економіки). 

2. Фролова З. В. Усовершенествование стандартов управления промышленным предприятием в условиях кризиса / З. В. Фролова // 

Колективна  монографія. Кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної акаде-

мії (м. Харків) «Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти». Розділ 5 - Практичні аспекти адаптації сучасних 

методів та інструментів забезпечення стійкого розвитку економіки.  – 2018. - С. 294-304. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ держа-

вної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ держав-

ної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєст-

рації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 

0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№державної реєстрації 

0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному 

господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 



13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Фролова З.В. Управление качеством [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управление качеством» для студен-

тов специальности 073 «Менеджмент» специализации: «Менеджмент и администрирование», «Управление проектами» ОКР «Магистр» всех 

форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 129 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13648. 

2. Фролова З.В. Управління якістю [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Управління якіс-

тю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» для всіх форм навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 19 с. – 

Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13646. 

3. Фролова З.В. Управління якістю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисцип-

ліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – 12 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13647. 

4. Фролова З. В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управление инновациями» для 

студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –          

127 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11321. 

5. Фролова З. В. Управління інноваціями [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної ди-

сципліни «Управління інноваціями» для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» для всіх 

форм навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 25 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11323. 

6. Фролова З. В. Управління інноваціями [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Управління інноваціями» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 12 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11322. 

7. Фролова З. В. Управленческие стандарты [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управленческие стандарты» 

для студентов направления подготовки 07 «Менеджмент и администрирование» всех форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – 41 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13626. 

8. Фролова З. В. Управлінські стандарти [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Управлін-

ські стандарти» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання / З. В. Фролова. – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 21 с . – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13589. 

9. Фролова З. В. Управлінські стандарти [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13648
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13646
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13647
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11321
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11323
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11322
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13626
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13589


«Управлінські стандарти» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – 10 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13587. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Фролова З. В. Инновационная деятельность  в кризисный период / З. В. Фролова // Университетская наука-2016: Международная 

научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – Т.3. –  С. 97.  

2. Фролова З. В. Анализ современных методов формирования стратегии инновационного развития экономики / З. В. Фролова // Уни-

верситетская наука-2017: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

Т. 3. – С. 63-64. 

3. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризисна / З. В. Фролова //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Про-блеми та перспективи розвитку еконо-

міки Донбасу і Приазов’я», 25-26 травня 2017 р. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». – С. 100-103. 

4. Фролова З. В. Методологические аспекты управления крупным промышленным предприятием / З. В. Фролова // Materials of the XIII 

International scientific and practical conference «Trend of modern science»  – 2018. Sheffield, Science and Education LTD, 2018. May 30 – June 7, 

2018. – V.6. – Р. 13-19. 

5. Фролова З. В. Возможности внедрения систем энергоменеджмента на предприятиях Украины / З. В. Фролова // Университетская 

наука-2018: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. –  

С. 74-75. 

 

Кухар В. В. 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Volodymyr Kukhar, Nelly Yelistratova, Vadym Burko, Yulia Nizhelska, Olga Aksionova. (2018). Estimation of Occupation Safety Risks at Energetic 

Sector of Iron and Steel Works, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 2018, Vol. 7 (2.23), pp. 216–220, 

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11922. / Scopus 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13587
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11922


2. 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, International Scientific 

Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport (EMMFT 2017), Springer, 2018, Vol. 692, pp. 201–211, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_22. / Scopus 

9. Elena Balalayeva, Viktor Artiukh, Volodymyr Kukhar, Olga Tuzenko, Vladyslav Glazko, Andrii Prysiazhnyi, & Vadim Kankhva. (2018). 

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, International Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport (EMMFT 2017), 

Springer, 2018, Vol. 692, pp. 220-235, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_24 / Scopus 

10. Analysis of relation between edging ratio and deformation work done in pre-forming of workpiece by bulk buckling / Volodymyr Kukhar, Elena 

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/10.15587/1729-4061.2016.72063
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
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_22
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_24


Balalayeva, Andrii Prysiazhnyi, Oleg Vasylevskyi, Iryna Marchenko // MATEC Web of Conferences. – 2018. – Vol. 178. – P. 02003 (6 p.) – 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201817802003 / Scopus  

11. Volodymyr Kukhar, Oleksandr Kurpe, Eduard Klimov, Elena Balalayeva, Vladimir Dragobetskii. (2018). Improvement of the Method for 

Calculation the Metal Temperature Loss on a Coilbox Unit at the Rolling on Hot Strip Mills, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 2018, 

Vol. 7 (4.3), pp. 35–39, https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19548 / Scopus 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Кухарь В. В. Учет силы инерции при проектировании захватных органов грейферных перекладчиков для автоматизированной штамповки на 

прессах / В. В. Кухарь, Р. В. Суглобов // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний техні-

чний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – Вип. 2 (37). – С. 11–17. – Режим доступу : // 

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Znpgmb_2013_2_5.pdf . 

2. Кухар В. В. Удосконалення конструкції шнека екструдера для переробки вторинних полімерів / В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров // Вісник Приа-

зовського 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 эластомерных компенсаторов внецентренной нагрузки системы «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. – Се-

рія : 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 матричных эластомерных компенсаторов шнурового типа для снижения погрешнос-

тей системы «пресс-штамп» / В. В. Кухарь, В. В. Глазко, А. С. Анищенко // Проблеми трибології = Problems of Tribology. – 2017. – № 4. – С. 97–103. 

5. Sergii Chernenko, Eduard Klimov, Andrii Chernish, Olexandr Pavlenko, Volodymyr Kukhar. (2018). Simulation Technique of Kinematic Processes in 

the Vehicle Steering Linkage, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 2018, Vol. 7 (4.3). – P. 120–124. – 

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19720. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Кухарь В. В. Проектирование индукционных нагревателей и безопасность при электротермическом нагреве : учебное пособие / В. В. Кухарь, 

Ю. П. Нижельская, А. С. Анищенко. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 173 с. – ISBN 978-966-604-189-3. 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201817802003
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19548
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19720


2. Основы 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 : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 293 с. – ISBN 978-966-604-149-7. 

3. Акватуризм и основы безопасности [Текст] : учебное пособие / В. Н. Зюзь, В. В. Кухарь, И. Ф. Марченко, В. А. Балухтина; под ред. проф.       

В. В. Кухаря. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 270 с. – ISBN 978-966-604-165-7 

4. Кухарь В. В. Профилирование заготовок продольным изгибом под объемную штамповку поковок с изогнутой осью : монография / В. В. Ку-

харь. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-604-171-8. 

5. Кухарь В. В. Сравнительный анализ энергетической эффективности 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. 

6. Каргин Б. С. Инновационные технологии изготовления, испытания и опыт внедрения технологических смазок для обработки металлов да-

влением : 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. 

7. Каргин С. Б. Инновационные технологии ковки валов : монография / С. Б. Каргин, Б. С. Каргин, В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 

145 с. – ISBN 978-966-604-169-5. 

8. Кухарь В. В. Основы экологии : учебное пособие / В. В. Кухарь, В. Л. Монин. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 159 с. – ISBN 978-966-604-172-5. 

9. Кухарь В. В. Моделирование теплообменных процессов при интенсификации формоизменения заготовок градиентным нагревом : моногра-

фия / В. В. Кухарь, О. А. Тузенко, Е. Ю. Балалаева. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 145 с. – ISBN 978-966-604-180-0. 

10. Тузенко О. А. Моделирование и анализ динамических процессов : учебное пособие / О. А. Тузенко, В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева. – Мари-

уполь : ПГТУ, 2016. – 157 с. – ISBN 978-966-604-190-9. 

11. Кухарь В. В. Расчет напряжений в станинах кривошипных прессов открытого типа в условиях внецентренного приложения силы штампов-

ки 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: 

Підготовлено 5 кандидатів технічних наук: 

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. Балалаєва О. Ю. Підвищення якості штампованих металовиробів на основі удосконалення конструкцій і методик розрахунку пружних ком-

пенсаторів системи «прес-штамп» / Балалаєва Олена Юріївна : Дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2012 р. – Захищена 20.12.2012 р. – Крама-

торськ : Донбаська державна машинобудівна академія, 2012. – 279 с. 

3. 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 техні-

чний університет», м. Маріуполь, 2013 р. – Захищена 26.06.2013 р. – Краматорськ : Донбаська державна машинобудівна академія, 2013. – 215 с. 

4. Ніколенко Р. С. Підвищення ефективності процесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інстру-

ментом / Ніколенко Роман Сергійович : Дис. … канд. техн.. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Державний вищий на-

вчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2016 р. – Захищена : 21.04.2017 р. (о 10:30 год.). – Кременчук : 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017. – 235 с. 

5. Василевський О. В. Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних пресах / Василевський Олег Ві-

кторович : Дис. … канд. техн.. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Державний вищий навчальний заклад «Приазовсь-

кий державний технічний університет», м. Маріуполь, 2016 р. – Захищена : 21.04.2017 р. (о 12:30 год.). – Кременчук : Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, 2017. – 276 с. 

 

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

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



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

комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

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). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого 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 компо-

зитів 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. // Пи-

тання 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 регіо-

ні Північного Приазов’я (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охоро-

ни 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. ро-

боти 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. Дани-

лова. – 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 на-

вколишнього 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. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/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 прий-

мальної комісії та його заступника: 

Завідувач кафедри обробки металів тиском з 2014 р.   

 

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 ди-

сертаціях: 

1. Деревенько І. А. Удосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі формування моделі матеріа-

лів / Деревенько Ірина Анатоліївна : Дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Вінницький Наці-

ональний 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 / Васи-

льченко 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 пласти-

чної 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 Олек-

сандр 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 Націо-

нальний університет імені Михайла Остроградського, 2015. – 399 с. 

6. Ремез О. А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяж-

них калібрах безперервних станів / Ремез Олег Анатолійович : Дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Ви-

конана : Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ. – Захищена 29.03.2016 р. – Дніпропетровськ, Національна мета-

лургійна 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 універси-

тет 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 про-

фільованих 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 прогнозова-

ної якості зі сталей та титанових сплавів / Чухліб Віталій Леонідович : Дис. … докт. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тис-

ком) / Виконана : Національна металургійна академія України, м. Дніпро. – Захищена 24.04.2017 р. – Дніпро, Національна металургійна ака-

демія України, 2017. – 268 с. 

11. Пузир Р. Г. Розвиток теоретичних основ методів розрахунку технологічних параметрів процесів формозміни ободів коліс транспо-

ртних засобів / Пузир Руслан Григорович : Дис. … докт. техн. наук : 05.03.05 (Процеси та машини обробки тиском) / Виконана : Кременчу-

цький Національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук. – Захищена 30.05.2017 р. – Кременчук, Кременчуцький На-

ціональний 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 : Центральноукра-

їнський національний університет, м. Кропивницький (Кіровоград). – Захищена 30.06.2017 р. – Кременчук, Кременчуцький Національний 

університет імені Михайла Остроградського, 2017. – 240 с. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Охорона праці в галузі [Електроний ресурс] : курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної, заочної та 

прискоренної форм навчання / О. М. Аксьонова, В. А. Бурко, Н. Ю. Єлістратова, В. В. Кухар, Ю. П. Ніжельська. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. 

– 247 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15015. 

2. Кухарь В. В. Основы экологии [Электронный ресурс] : конспект лекций по курсу «Основы экологии» для студентов всех специаль-

ностей, 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 энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением [Электронный 

ресурс] : курс лекций по дисциплине «Измерение технологических и энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давле-

нием» для студентов направления подготовки 6.050401 «Металлургия» дневной и заочной формы обучения / В. В. Кухарь. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2015. – 188 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9137. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15015
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8858
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9137


4. Моделирование и оптимальные технологические системы [Электронный ресурс] : конспект лекций по курсу «Моделирование и оп-

тимальные технологические системы» для студентов направления подготовки 7,8.05040104 «Обработка металлов давлением» дневной, заоч-

ной 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 спеціаль-

ностей денної, заочної та прискореної форм навчання / В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров, В. А. Бурко, Н. Ю. Єлістратова, О. М. Аксьонова. – Ма-

ріуполь : ПДТУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12709. 

 6. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита [Электронный ресурс] : курс лекций по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности и гражданская защита» для студентов всех специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / авторы :              

О. Н. Аксёнова, 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 ко-

льорових 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 «Металознав-

ство», 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 [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Охра-

на труда в отрасли» для студентов специальностей 7/8.05040104 «Обработка металлов давлением» («Прокатное и волочильное производст-

во», «Кузнечно-штамповочное производство»); 7/8.05050203 «Оборудование и технологии пластического формирования изделий машиност-

роения»; 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 [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Охрана труда в отрасли» для студентов (магистров) специальностей 7/8.05040101 «Металлургия черных металлов» (специализация: «Ме-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9066
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12709
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2989
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2990
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2988


таллургия чугуна», «Металлургия стали», «Физико-химические исследования металлургических процессов»), 7/8.05040105 «Специальная 

металлургия», 7/8.05040201 «Литейное производство черных и цветных металлов и сплавов» очной, заочной и ускоренной форм обучения / 

сост. В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 36 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2997. 

11. Охрана труда [Электронный ресурс]: методические указания по разработке части «Охрана труда» раздела «Охрана труда и безопа-

сность в чрезвычайных ситуациях» в магистерских работах и дипломных проектах студентов металлургических специальностей 

7/8.05040101 «Металлургия черных металлов» («Металлургия чугуна, «Металлургия стали», «Физико-химические исследования металлур-

гических процессов»), 7/8.05040105 «Специальная металлургия», 7/8.05040201 «Литейное производство черных и цветных металлов и спла-

вов», 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 пластическо-

го формирования изделий машиностроения» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. 

– 37 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2996. 

12. Исследование абиотических факторов водных экосистем [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лаборато-

рной работы № 5 по курсам «Основы экологии», «Экология» для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения / сост.: 

В. Л. Монин, В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7774. 

13 Исследование очистки воздуха от пыли в циклоне и рукавном фильтре [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы № 31 по курсам «Основы экологии», «Экология» для студентов всех специальностей дневной и заочной форм 

обучения / сост.: В. Л. Монин, В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 11 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7638. 

 

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 гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій 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 секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організа-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2997
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2996
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7774
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7638


ційного комітету, суддівського корпусу: 

- керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Металургія. Обробка металів тиском» (Тріма В.О., I місце у ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, 2018 р.; ІІ місце, 2018 р., Національна Металур-

гійна академія України, м. Дніпро);  

- керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Металургія. Обробка металів тиском» (Нагнібеда М.М., I місце у ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, 2017 р.; ІІІ місце, 2017 р., Національна Ме-

талургійна академія України, м. Дніпро);  

- керівництво студентом, який зайняв призове місце у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обробка мета-

лів тиском», 2017 р. (Папаценко Ю.В., I місце у ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, 2017; 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.) 

 

Хаджинова О. В.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Хаджинова Е. В. Теоретические подходы 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. 

2. Хаджинова Е. В. Анализ трансакционных издержек в предпринимательских сетях / О. В. Хаджинова // Вісник Приазовського дер-

жавного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб.наук.праць. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-

ситет», Вип. 29. – 2015. – С. 196-202. Index Copernicus. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Khadzhynova O. COORDINATED PLANNING OF THE PRODUCTION PROGRAM OF ENTERPRISES BUSINESS NETWORK /              

O. Khadzhynova // Економічний вісник Донбасу: Науковий журнал. – Київ : Інститут економіки промисловості Національної академії наук 



України. - №4 (46) – 2016. – С. 137-144. INDEXCOPERNICUS (Польща), RESEARCHBIBLE (Японія). 

6. 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. 

IndexCopernicus. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни, та/або не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів: 

1. Хаджинова Е. В. Организационно-экономические аспекты устойчивого развития и функционирования предприятия / Е. В. Хаджи-

нова // Международното списание за устойчиво развитие. Международный журнал устойчивое развитие. International journal sustainable de-

velopment. Болгария, 2014. – № 14 (февраль). – С.51-56. 

2. Хаджинова Е. В. Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных предприятий / Е. В. Хаджинова // Віс-

ник економічної науки України: Науковий журнал // Академія економічних наук України, Донецьк, 2014. - №1 (25). – С.124-128. 

3. Хаджинова Е. В. Финансово-экономическое состояние машиностроительных предприятий Украины / Е. В. Хаджинова // Проблемы 

и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества 

и ГУАМ: сб. науч. тр.: Винница : ДонНУ, 2014. – С. 252-257. 

4. Хаджинова Е. В. Особенность развития предпринимательский сетей в промышленности Украины / Е. В. Хаджинова // Вісник До-

нецького національного університету. Серія В «Економіка і право». – Вінниця : Донецький національний університет, 2015. – № 1. –            

С. 389-394. 

5. Хаджинова Е. В. Анализ конкурентных преимуществ предпринимательской сети / Е. В. Хаджинова // Вісник Одеського нац. ун-ту 

ім. І.І. 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. Хаджи-

нова // 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 / О. В. Хаджинова 

// Економіка і організація управління: Збірник наукових праць Донецького національного університету. – 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, мето-

ди та моделі: монографія. ДВНЗ «Приазовський державний технічний цніверситет». – Маріуполь, 2015. – 218 с. 

2. Khadzhynova O. V. Innovation sinthe development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and meseconomic 

mesoeconomic / V. V. Gonchar, O. V Khadzhynova., Yu.A. Zaika // Peculiarities of the production programs planning of network enterprises.edited by 

J. Zukovvskis, K. Shaposhnykov. - Volume 3.- Kaunas, Lіthuania, 2016. - Р.327-340 (сollective monograph).  

3. Хаджинова О. В. Фундаментальні основиформування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи /             

О. В. Хаджинова,В. В. Гончар,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 наукового ступеня: 

Наукове керівництво Зіїкою Ю. А., яка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Диплом    

ДК № 043825 від 11.10.2017 р. 

 

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

ного 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 ра-

ди/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН: 

Робота у складі експертної комісії проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 «Фі-

нанси і кредит» в Карпатському інституті підприємництва Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку лю-

дини «Україна» (Наказ МОНУ №1332л від 10.06.2016 р.) 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Управління розвитком промисло-



вості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.), «Національна модель неоіндустріального розви-

тку України» (номер держреєстрації 0114U001537, 2013-2016 рр.). 

Виконавець науково-дослідних робот кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «ПДТУ» за темами «Підвищення ефективності фі-

нансово-кредитного механізму в інноваційному розвитку України» (номер держреєстрації 0112U005790, 2013 р.),; «Фінансово-кредитне за-

безпечення 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 Приазовсь-

кого державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності». – Маріу-

поль: ДВНЗ «ПДТУ». 

 

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

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

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

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

заступника: 

Декан Економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ». 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових 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 підприємст-

вами 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 ін-



вестиційні процеси»,  представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та уп-

равління національним господарством. Захист 2011 р. 

Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Попової Т. О. «Формування і реалізація антикризової програми ма-

шинобудівного підприємства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04- Еко-

номіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 2013 р. 

Виконання роботи офіційного опонента на дисертаційну роботу Дроботіної К. М. «Організація економічного управління інтегрова-

ними 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 підп-

риємств 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. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 Методичні рекомендації: 

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 / О. В. Хаджинова, Л. Ш. Маматова. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 52 с. – Режим доступу :  

http://umm.pstu.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 / О. В. Хаджинова, Л. Ш. Маматова. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 51 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2576. 

3. Хаджинова О. В. Управління фінансовою санацією підприємств [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійного вивчен-

ня курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання /  

О. В. Хаджинова. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 28 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7267. 

4. Хаджинова Е. В. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс] : курс лекций по дисциплине «Финансы, деньги и кредит» для 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2581
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2576
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7267


студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения / Е. В. Хаджинова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

289 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.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 / О. В. Хаджинова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 68 с. – Режим доступу 

:  http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9818. 

6. Хаджинова О. В. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Фінан-

си, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / О. В. Хаджинова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – 49 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12568. 

7. Хаджинова Е. В. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Финансы, деньги и кредит» 

для студентов специальности 073 «Менеджмент» всех форм обучения / Е. В. Хаджинова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – 298 с. – Ре-

жим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14248. 

8. Хаджинова О. В. 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 / О. В. Ха-

джинова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 49 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14282. 

9. Хаджинова О. В. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс]: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси, 

гроші та кре-дит» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня для всіх форм навчання / О. В. Хаджино-

ва. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 66 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14281. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій  

1. Хаджинова Е. В. Совершенствование механизма управления промышленных предприятий в предпринимательской сети  путем оп-

тимизации их взаимодействия / Е. В. Хаджинова // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XX Все-

укр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 12 травня 2016 р.). – Бахмут : ДонУЕП, 2016. –  С. 68-71. 

2. Хаджинова О. В. Процесний підхід в менеджменті підприємницької мережі / О. В. Хаджинова //Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016 – С. 49-50. 

3. Хаджинова Е. В. Організація маркетингу в підприємницькій мережі / Е. В. Хаджинова, В. В. Гончар // International Scientific 

Conference The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, December 16, 2016. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11385
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9818
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12568
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14248
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14282
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14281


Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 200 pages. –Р.60-63. 

4. Хаджинова О. В. Стан державного боргу України / О. В. Хаджинова // Международная научно-техническая конференция «Универ-

ситетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017 – 31 с. 

5. Хаджинова О. В. Мережеві структури як фактор організаційного розвитку підприємницької діяльності в Україні / О. В. Хаджинова 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 трав-

ня 2017 р., м.Маріуполь: [матеріали доповідей] / рекол.: О.В.Хаджинова [та ін.]. – Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 58-59. 

6. Khadzhynova О. System dynamics modeling of housing price in Kiev / O. Mints, O. Khadzhynova // Международна научнопрактическа 

конференция «Съвременни предизвикательства пред финансовата наука в променяща се европа» 7-8 април 2017 г., гр. Свищов, 2017. –           

С. 582-587. Болгария, г.Свиштов. 

Організатор міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» (25-

26 травня 2017 р., м.Маріуполь). Матеріали доповідей конференції видані за редакцією О. В. Хаджинової (Матеріали Міжнародної науково- 

практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 2017 р., м. Маріуполь: [матеріали 

доповідей] / рекол.: О. В. Хаджинова [та ін.]. – Маріуполь: Видавництво ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 212 с). 

 

Колодяжна І. В.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Коlodyazna I. Organizational and economic conditions enhance innovation. Perspective economic and management issues : Collection of 

scientific articles / I. Коlodyazna . - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, - Vienna, Austria, 2015. - Р. 148-

152. Science Index/РИНЦ  

2. Колодяжна І. В. Інноваційні підходи щодо розвитку підприємств харчової промисловості як умова сталого економічного зростання 

/ І.В. Колодяжна // Науковий Вісник Одеського національного університету ім.І.І. Мечнікова. – Серія Економіка.- Т 21. – Вип. 1/1. -  2016. – 

С. 46 – 59. Index Copernicus 

3. Колодяжна І. В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості як умови сталого економічного зростання / І. В. Коло-

дяжна // Науковий вісник ДонНУЕТ: Збірник наукових праць № 2(36) - Кривій Ріг: ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського, 2016 . - С. 28 -35. 

Index Copernicus 



4. Kolodyazna I.. The formation of economic strategy of innovative. Development of enterprises. - Geopolitical processes in the world today: 

Collection of scientific articles. - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. - Р. 228-243  

Science Index/РИНЦ  

5. Kolodyazna I. Рroblems and prospects of development of small business in Ukraine. - Science and education: trends and prospects: 

Collection of scientific articles. - Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. – Р. 98-101  Science Index/РИНЦ 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни, та/або не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів: 

     1. Колодяжна І. В. Інноваційні підходи по стабілізації і розвитку підприємств харчової промисловості/ І. В. Колодяжна, Ю. В. Логві-

нов // Наукові праці Маріупольського інституту МАУП: Збірник наукових праць. Випуск 4- м. Маріуполь, МФ  ТОВ «Друкарня «Новий 

світ». - 2013. - С.58 – 66. 

2. Колодяжна І. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної  діяльності торговельних підприємств України/ І. В. Колодяжна //  

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - № 1328.- 

Вип. 5. – 2015. - С.53-62. Index Copernicus 

3. Колодяжна І. В. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств/ І. В. Колодяжна, М. О. Букрін // Електрон-

не фахове видання. Економіка та суспільство. - № 7. - 2016. – Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf  Index Copernicus 

4. Колодяжна І. В. Інноваційний розвиток ринку туристичних послуг / І. В. Колодяжна, К. Е. Борблік // Електронне фахове видання 

Економіка та суспільство. - № 13. - 2017. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/84.pdf. 

 Index Copernicus 

5. Колодяжна І. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України / І. В. Колодяжна, К. Е. Борблік // Електронне 

фахове видання Економіка та суспільство. - № 9. – 2017 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/77.pdf. Index Copernicus 

6. Колодяжна І. В Розвиток інноваційної діяльності підприємства  в умовах конкуренції/ І. В. Колодяжна // Науковий вісник Ужгород-

ського національного університету.   – Вип. 18. – 2018 – С.58-62  Index Copernicus 

 

 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/84.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/77.pdf


3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Современные императивы экономического управления предприятиями на потребительском рынке: Украина, Россия, Беларусь 

[Текст]: монография/ Под.. общ. ред.. Л.И. Донец – Донецк : ДонНУЕТ, 2013. (Колодяжная И. В. 3.5 Сущностная характеристика инноваций  

и особенности их использования в деятельности торговых предприятий. – С. 186 – 196). 

2. Механізм стабілізації й розвитку діяльності підприємств [монографія] / Під ред. проф. О. О. Шубіна, проф.. Л. В. Фролової. – До-

нецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013 (Колодяжна І. В. 2.4.Інноваційні підходи по стабілізації і розвитку підприємств харчової промісловості.           

– С. 235-244). 

3. Інноваційні механізми економічного управління підприємством: [монографія] / Під ред. проф. Л. В. Фролової. – Кривий Ріг : Вид-

во “ФОП Чернявський Д.О.”, 2016 (Колодяжна І.В. 4.6 Організаційно-економічні умови активації інноваційної діяльності підприємств. -           

С. 80-92).  

4. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства: [монография] / О. Є. Бавико, С. В. Волошина, Н. В. Лохман,              

С. О. Єрмак, та ін.; під заг. ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ФОП Залозний В. В., 2017.   

– 353 с. ( І. В. Колодяжна. 2.6. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств. - С. 80-92, 4.3 Оцінка інноваційного 

потенціалу торговельних підприємств України. - С. 362-368). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець держбюджетних тем «Інноваційні механізми економічного управління підприємством» (номер державної реєстрації 

0114U000559, 2014-2015 рр.);  

- «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства» (номер державної реєстрації 0113U000623, 2013-2016 рр.); 

- «Науково-методичні рекомендації щодо обґрунтування ефективності інноваційної діяльності підприємства» (№ 803/2013, 2013 р.);  

- «Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування механізмів розвитку підприємства» (договір № 823/2013, 2013 р.);  

- «Використання інтелектуалізації діяльності в умовах інноваційного розвитку підприємства» (договір № 002/2017 р.);  

- «Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку» (договір № 001/2017);  



- «Научно-методические рекомендации по эффективному формированию инновационного потенциала предприятия» (договір            

№ 10/2018). 

Госпдоговірні проекти: 

- «Науково-методичні рекомендації по удосконаленню інтелектуалізації діяльності в умовах інноваційного розвитку», 2016 р. –          

3000 грн.;  

- «Методичні рекомендації щодо забезпечення сталих обсягів продаж харчових продуктів підприємством оптово-роздрібної торгівлі», 

2017 р. – 8000 грн.; 

- «Научно-методические рекомендации по эффективному формированию инновационного потенциала предприятия», 2018 г. –               

7500 грн. 

 

     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. Колодяжна І. В. Науково-теоретичні основи розвитку інноваційної діяльності підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали  Міжнаро-

дної науково-практичної  інтернет-конференції «Соціально -економічні та правові аспекти розвитку світової економіки» - Донецьк : ЛАН-

ДОН - ХХІ. - 2013. - С. 142 – 147. 

   2. Колодяжна І. В. Інноваційні технології навчання у професійній підготовці фахівців економічного профілю // Матеріали науково – 

методичної конференції «Інновації і якість вищої освіти». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - С.95 – 96. 

  3.Колодяжная И. В. Организационно – экономические условия активизации инновационной деятельности предприятия / И. В. Коло-

дяжная // Материалы 10-й международной научно – практической конференции «Кадры регіонам» - Липецк : Изд –во ЛГТУ. – 2013.- С. 79 – 

89. 

4. Колодяжна І. В. Формування економічного механізму управління якістю підготовки спеціалістів у вищий школі / І. В. Колодяжна // 

Матеріали VІ Міжнародної науково – практичної конференції „Управління в освіті”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. - 2013. -             

С. 132- 133. 

5. Колодяжна І. В. Механізм управління інноваційним розвитком підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали Міжнародної науково-

практичної  інтернет-конференції «Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем». – Черкаси : Східноєвропейський уні-

верситет економіки і менеджменту». - 2014. -  С. 97 – 98. 

6. Колодяжная И. В. Экономический подход к механизмам управления инновационным развитием предприятия/ И. В. Колодяжная // 

Материалы Международной научно-практической конференции "УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРС-



ПЕКТИВА". - Болгария – Варна. – Варненский  экономический университет. – 2014. – С.112 – 117. 

7.  Колодяжна І. В. Роль інновацій у діяльності торговельних  підприємств / І. В. Колодяжна // Економіка і управління в умовах глоба-

лізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 21 травня 2015 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і то-

ргівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2015. -  С.24 -27. 

8. Колодяжна І. В. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали 1 Міжнаро-

дній науково-практичній Інтернет - конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів». – Кри-

вий Ріг : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2016.  – С. 7 - 9. 

9. Колодяжна І. В. Соціально-економічний аспект інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки/ І. В. Колодяж-

на// Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 51 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2016. - С. 77-80. 

10. Колодяжна І. В. Інноваційна недостатність української економіки/ І. В. Колодяжна // Економіка і управління в умовах глобалізації :  

матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 51 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2016. - С. 80-82. 

11. Колодяжная И. В. Инновационные подходы повыщення эффективности развития предприятий пищевой промышленности в совре-

менных условиях /И. В. Колодяжна // Материалы Международной научно – практической конференци «Развитие социально - экономических 

систем в условиях глобальной конкурентной среды». – Кишинев : Молдавский государственный университет. - 2016 – С. 23-27. 

12. Колодяжна І. В. Оцінка ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства/ І. В. Колодяжна, К. А. Букріна // Мате-

ріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формирование современного экономического пространства: преимущества, риски, ме-

ханизмы реализации».- Учебный университет Сулхан-Саба Орбелиани (г. Тбилиси, Грузия). - 29.04.16. - С. 28-31. 

13. Колодяжная И. В. Управление инновациями в региональной розничной торговой сети/ И. В. Колодяжная // Материалы Междуна-

родной научно – практической конференции "УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА"- Болгария 

– Варна. – Варненский экономический университет. – 2016. – С.121 – 126. 

14. Колодяжная И. В. Факторы и принципы формирования инновационного потенциала компаний/ И. В. Колодяжная // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития национальных экономик от микро- до макроуров-

ня». - Международный гуманитарный университет – Одесса. – 2016. – С.42-45. 

15. Колодяжная И. В. Активизация инновационной деятельности на предприятиях./ И. В. Колодяжная // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Прогнозирование экономического и социального развития  национальной экономики». – Резекненська 



технологическая академия (Латвия). – 2016 – С.124-126. 

16. Колодяжная И. В. Повышение эффективности инновационной деятельности в Украине / І. В. Колодяжная // Проблемы и перспек-

тивы социально- экономического развития территорий». – Ополе : Высшая школа управления и администрации в Ополе. - Польша. - 2017. – 

С.154-159. 

17. Колодяжна І. В. Вплив трансформаційних факторів на формування інноваційного потенціалу/ І. В. Колодяжна // Напрями розвитку 

ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості.- м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Дер-

жавна інженерна академія, 2017. – С. 83-86. 

18. Колодяжна І. В. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості/               

І. В. Колодяжна // Сучасні тенденції трансформації економіки та управління. - Київ, 20-21 жовтня 2017р. – Київ : Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С.76-79. 

19.  Колодяжна І. В. Інноваційна недостатність української економіки/ І. В. Колодяжна // Матеріали Міжнародної наукової конференції  

«Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу».- Лиссабон, Португалия. – 2017. – С.111-113. 

20. Колодяжна І. В. Управління конкурентоспроможніс-тю підприємства в сучасних умовах/ І. В. Колодяжна // Матеріали ІІ Міжнаро-

дної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів». – Дон-

НУЕТ.- 2017. – С. 30-32. 

21. Колодяжна І. В. Необхідність і принципи розбудови моделі інноваційного розвитку економіки/ І. В. Колодяжна // Матеріали Між-

народної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я».- ПГТУ. - 2017. -  С.24-25. 

22. Колодяжна І. В. Інноваційний шлях розвитку підприємництва на Україні / І. В. Колодяжна // Матеріали III Міжнародної науково-

практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні іннлвації: гуманітарні та соціальні науки»                                

( MARGIHSS 2017). – Київ. – 2017. - С.158-160. 

23. Колодяжна І. В. Роль маркетингу в інноваційній діяльності підприємства/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення» - Кр. 

Ріг.- ДонНУЕТ. - 28 квітня 2018 р. - С. 324-329. 

24. Колодяжна І. В.  Розвиток інноваційної діяльності підприємства  в умовах конкуренції/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей  

Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2018» - Маріуполь. – ПДТУ. - 23-24 мая 2018 р. – С.14-16. 

25. Колодяжна І. В.  Сутність продуктивності та ефективності праці/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей Міжнародної науково – 

практичної конференції  «Економіка і управління в умовах глобалізації». – Кривий Ріг. – ДонНУЕТ,  25.05.2018 р. - С.81—83. 



26. Колодяжна І. В. Євроінтеграційний аспект інноваційної діяльності на Україні/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей науково – 

практичної конференції «Стратегічні детермінанти соціально - економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень» - Київ.- Ки-

ївський університет ринкових відносин. - 25 квітня 2018 р. - С.235 -238. 

27. Колодяжна І. В. Напрями удосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні/ І. В. Колодяжна // Зб. мат.-лів 

всеукр. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз». - Дніпро, 26-27 квітня 
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Кузнецова Ю.В.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Кузцецова Ю. В. Місце Європейської конвенції з прав людини 1950 року в механізмі забезпечення прав людини Конституційним 

Судом України (у контексті міжнародного досвіду) / Ю. В. Кузнецова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 

2013. – Вип. 2. – С. 146-156. Index Copernicus. 

2. Кuznetsova J. The role of constitutional courts in the implementation of international treaties into national law / J. Кuznetsova // European 

Applied Sciences. – 2013. – № 1. – Р. 84–86. Index Copernicus. 

3. Кузнецова Ю. В. Акутальні питання правової охорони та правового захисту об’єктів права інтелектуальної власності в Україні //  

Ю. В. Кузнецова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018. – Вип. 35. – С. 84-90. Index Copernicus, WordCat 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни, та/або не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів: 

1. Кузцецова Ю. В. Місце Європейської конвенції з прав людини 1950 року в механізмі забезпечення прав людини Конституційним 

Судом України (у контексті міжнародного досвіду) / Ю. В. Кузнецова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 



2013. – Вип. 2. – С. 146-156. 

2. Кузнецова Ю. В. Колізії правового регулювання імплементації міжнародних договорів в Україні / Ю. В. Кузнецова // Науковий віс-

ник Академії муніципального управління. Серія: Право. – 2012. – Вип. 1. – С. 280-287. 

3. Кузнецова Ю. В. Запозичення зарубіжних процедур конституційного судочинства як напрям удосконалення конституційної юстиції 

в Україні / Ю В. Кузнецова // Судова апеляція. – 2012. – № 4. – С. 49–55. 

4. Кузнецова Ю. В. Питання міжнародного співробітництва Конституційного Суду України у контексті інтеграційних процесів / 

Ю. В. Кузнецова // Судова апеляція. – 2013. - № 3. – С. 125-130. 

4. Кузнецова Ю. В. Інституту конституційної юстиції: теоретико-правовий аналіз категоріального апарату / Ю. В. Кузнецова // Юри-

дичний журнал. – 2013. - № 9-10 (135-136). – С. 58-65. 

5. Кузнецова Ю. В. Судовий збір як особливий процесуальний інституту / Ю. В. Кузнецова // Юридичний журнал. – 2014. - № 2-

3(140-141). – С. 112-115. 

6. Кузнецова Ю. В. Камкординг и кардшейринг как новые виды правонарушения в Украине / Ю. В. Кузнецова // ЮРИСТ ЗАКОН: 

Аналитическое издание, 28.07.2017 – 03.08.2017, № 29. 

7. Кузнецова Ю. В. Акутальні питання правової охорони та правового захисту об’єктів права інтелектуальної власності в Україні //  

Ю. В. Кузнецова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018. – Вип. 35. – С. 84-90.  

8. Кузнецова Ю. В. Особливості викладання правових дисциплін у сфері інтелектуальної власності / Ю. В. Кузнецова // Наукові запи-

ски Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2018. - № 3. – С. 36-41. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Кузнецова Ю. В. Право інтелектуальної власності. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: методичні вказів-



ки до виконання міждисциплінарної курсової роботи по дисципліні «Право інтелектуальної власності. Набуття прав інтелектуальної власно-

сті» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» усіх форм навчання / Ю. В. Кузнецова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – 29 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8452. 

2. Кузнецова Ю. В. Право інтелектуальної власності. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: методичні вказів-

ки до виконання міждисциплінарної курсової роботи по дисципліні «Право інтелектуальної власності. Набуття прав інтелектуальної власно-

сті» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Інтелектуальна власність» усіх форм 

навчання / Ю. В. Кузнецова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 36 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13632. 

3. Кузнецова Ю. В. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дис-

ципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм на-

вчання / Ю. В. Кузнецова. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 39 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14002. 

4. Кузнецова Ю. В. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дис-

ципліни «Набуття прав інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх 

форм навчання / уклад. Ю. В. Кузнецова. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 18 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14164. 

5. Кузнецова Ю. В. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних за-

нять з дисципліни «Набуття прав інтелектуальної власності» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємницт-

во, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. В. Кузнецова. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 21 с. – Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14845.  

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Кузнецова Ю. В. Роль Конституційного Суду України у здійсненні міждержавної інтеграції / Ю. В. Кузнецова // Международное 

право развития: современные тенденции и перспективы: материалы конференции, г. Одесса, 17 июня 2015 г. – Электронное научное изда-

ние. – Одесса : НУ «Одесская юридическая академия», 2015. - Режим доступу: http://intlaw.onua.edu.ua/. 
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2. Кузнецова Ю. В. Застосування Конституійним судом України практики Європейського суду з прав людини як свідчення сучасних 

євроінтеграційних процесів / Ю. В. Кузнецова // PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSYCH INTEGRACNYCH PRO-

CESOV: medzinarodnej vedeckej kovferencie, Bratislava, 27-28 november, 2015. – Bratislava: Paneuropska vysoka skola, 2015. – P. 244-247. 

3. Кузнецова Ю. В.Удосконалення правового захисту як запорука розвитку авторського права та суміжних прав / Ю. В. Кузнецова // 

Университетская наука – 2017: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017 г. – Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 25-26.  

4. Кузнецова Ю. В. реформування правової охорони та правового захисту об’єктів інтелектуальної власності в Україні / Ю. В. кузне-

цова // Университетская наука – 2018: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 34-36. 

5. Кузнецова Ю. В.Удосконалення правового захисту як запорука розвитку авторського права та суміжних прав / Ю. В. Кузнецова // 

Университетская наука – 2017: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017 г. – Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 25-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

 

Якісний склад випускової кафедри інноватики та управління із спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників 

— місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання поса-

ди) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викла-

дач (рік закін-

чення, спеціа-

льність, квалі-

фікація згідно з 

документом 

про вищу осві-

ту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменуван-

ня наукової спеціа-

льності, тема дисер-

тації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) при-

своєно  

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які за-

кріплені за викла-

дачем, та кіль-

кість лекційних 

годин з кожної 

навчальної дис-

ципліни 

Інформація про наукову діяль-

ність (основні публікації за на-

прямом, науково-дослідна ро-

бота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про під-

вищення кваліфі-

кації викладача 

(найменування за-

кладу, вид докуме-

нта, тема, дата ви-

дачі) 

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

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Завідувач 

кафедри 

інноватики 

та управ-

ління 

ДВНЗ 

«ПДТУ», 

професор 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2000 р., 

Спеціальність:  

«Фінанси і 

кредит», 

кваліфікація: 

«Економіст» 

Доктор економічних 

наук,  08.00.05 − 

«Розвиток продукти-

вних сил і регіона-

льна економіка», те-

ма докторської дисе-

ртації: «Організацій-

но-економічний ме-

ханізм управління 

інноваційним розви-

тком регіону»  

(ДД № 007341 від 

28.04.2009 р). 

Професор кафедри 

«Управління іннова-

ційною діяльністю» 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

5. Інвестиційний 

менеджмент 

(24 год.) 

6. Управління 

проектами 

(24 год.) 

7. Методологія, 

методи і засо-

би управління 

проектами 

(30 год.) 

8. Економічний 

механізм уп-

Надано в табл. 3.1 1. ІПК ДВНЗ 

«ПДТУ», свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації за на-

прямом «Менедж-

мент» 

ІП 

24815706/000013-

17, тема: 

«Управління прое-

ктною діяльністю 

на великому про-

мисловому підпри-

ємстві», 

16.01.2017 р. 

2. Центральний ін-



(12ПР № 006159 від 

09.11.10.2010 р.). 

Академік Міжнарод-

ної кадрової академії   

ДЧ № 504 від  

20.02.2012 року. 

Академік академії 

економічних наук 

України № 786 від  

20.09.2012 року. 

Відмінник  освіти 

наказ МОНУ № 390к 

від 19.08.2016 р. 

Академік Академії 

соціального управ-

ління 

№ 118 від  

27.03.2017 р. 

равління прое-

ктами  (30 год.) 

 

 

ститут пі-

слядипломної осві-

ти ДВНЗ «Універ-

ситет ме-

неджменту освіти», 

Національна ака-

демія педагогічних 

наук України, ка-

тегорія «Завідувачі 

(начальники) ка-

федр, універ-

ситетів, академій, 

інститутів», м. Київ 

(29.01.2018-

30.06.2018 р.) 

СП 35830447/1533-

18. 

Тама «Ресурсне за-

безпечення діяль-

ності ДВНЗ «Приа-

зовський держав-

ний технічний уні-

верситет». 

3. Запорізький на-

ціональний техніч-

ний університет, 

економіко-

гуманітарний ін-

ститут, факультет 

економіки та уп-

равління, кафедра 

менеджменту. ПК 

за напрямом «Ме-



неджмент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018-

27.08.2018 р.) 

ПК № 00078 (наказ 

67-К від  

19.02.2018 р.) 

Колодяжна 

Ірина 

Вікторівна 

В.о. доце-

нта 

кафедри 

інноватики 

та управ-

ління  

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Донецький 

інститут ра-

дянської тор-

гівлі, 1984 р. 

Спеціальність 

«Товарознавс-

тво і організа-

ція торгівлі 

продовольчи-

ми товарами, 

кваліфікація: 

«Товарозна-

вець вищої 

кваліфікації», 

Донецький 

державний 

університет 

економіки і 

торгівлі, 1999 

р. 

Спеціальність 

«Маркетинг», 

кваліфікація: 

«Магістр з ма-

ркетингу» 

Кандидат економіч-

них наук, спеціаль-

ність 08.06.01 – 

«Економіка, органі-

зація і управління  

підприємствами» 

(ДК № 2026726 від 

15.12.2004 р.). 

Тема дисертації 

«Маркетингова дія-

льність підприємств 

малого бізнесу»; 

доцент кафедри еко-

номіки підприємства 

(атестат доцента 

12ДЦ  

№ 025200 від 

14.04.2011р.) 

Спеціальність 

073 

051 

 (другий рівень) 

1. Менеджмент 

організацій  

(32 год.) 

2. Управління 

змінами (18 год.) 

3. Публічне адмі-

ністрування  

(24 год.) 

4. Екологічний 

менеджмент  

(24 год.) 

5. Управління ри-

зиками проекту 

(18 год.) 

Надано в табл. 3.1 1. Варненський 

економічний уні-

верситет, м. Варна, 

Болгарія. 

Серифікат  

№ 000034 «Balanc-

ing economic and 

legal processes in 

society and business 

environment in the 

context of globaliza-

tion», 24.09.- 

01.10.2016 р. 

2. Донецький наці-

ональний універси-

тет економіки і то-

ргівлі імені Михай-

ла Туган-

Барановського. 

Свідоцтво про під-

вищення кваліфі-

кації ПК 

01566057/000009-

17 «Проведення 

системи управління 

вищого навчально-



го закладу у відпо-

відність до станда-

рту ISO 9001: 

2015»,  28.03-

21.04.2017 р. 

Солідор 

Наталя 

Аркадіївна 

 

Доцент 

кафедри 

інноватики 

та управ-

ління 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2004 р., 

Спеціальність: 

«Прикладне 

матеріало-

знавство», 

кваліфікація: 

«Магістр з 

прикладного 

матеріало-

знавства» 

Кандидат технічних 

наук, спеціальність 

05.16.01 – «Метало-

знавство та термічна 

обробка металів» 

(ДК № 052403 від 

28.04.2009 р.); 

тема дисертації: 

«Підвищення абра-

зивної та ударно-

абразивної зносо-

стійкості економно 

легованих марган-

цем сталей за раху-

нок вдосконалення 

режимів термічної 

обробки»; 

доктор філософії від 

28.12.2009 р.; 

доцент кафедри Ін-

новатики та управ-

ління (атестат до-

цента 12ДЦ  

№ 036538 від 

21.11.2013 р.) 

 

Спеціальність 

073 

051 

 (другий рівень) 

6. Теорія та прак-

тика бізнес-

планування 

(24 год.) 

7. Управління  

проектами ро-

звитку регіонів 

та міст 

(16 год.) 

8. Теорія та прак-

тика системно-

го аналізу та 

прийняття 

управлінських 

рішень 

(24 год.) 

9. Закупівлі, кон-

тракти та логі-

стика в проек-

тах (36 год.) 

10. Корпоративне 

управління  

(12 год.) 

 

Надано в табл. 3.1 1. Підвищення ква-

ліфікації: стажуван-

ня (тренінги) в Кра-

ківському політех-

нічному університе-

ті ім. Тадеуша Кос-

тюшко (Польща) в 

рамках реалізації 

міжнародного прое-

кту «Модернізація 

навчальних планів 

дворівневої програ-

ми підготовки (ба-

калаври/магістри) з 

інженерного матері-

алознавства на ос-

нові компетентного 

підходу та найкра-

щого досвіду з 

впровадження по-

ложень Болонського 

процесу 

(MMATENG)» за 

дисциплінами: 

«Project 

Management», 

«Transferable Skills, 

«Thin Filmsin Energy 



Saving 

Technologies», 

«Materials From 

Renewable Sources», 

«Nano Materials», 

etc., Workshops: Eco 

Audit Tooland CES 

EduPack 2015, 

Cracow, Poland, 19 

July-02 August 2015, 

Certificate of attend-

ance № 

39/2015/MMATENG 

2. Стажування-

ПрАТ «МК «Азов-

сталь», 

 управління «Пла-

нуванняірозвитку-

персоналу»,  тема: 

«Особливості уп-

равління іннова-

ційними проектами 

на великих металу-

ргійних підприємс-

твах у складі хол-

дингу» свідоцтво 

№ ІП 

24815706/000216-

17 з 19 червня по 

30 вересня 2017 р. 

3. Запорізький на-

ціональний техніч-

ний університет, 



економіко-

гуманітарний ін-

ститут, факультет 

економіки та уп-

равління, кафедра 

менеджменту. ПК 

за напрямом «Ме-

неджмент»,  

м. Запоріжжя, ПК 

№ 00076 

(21.02.2018-

27.08.2018 р.), на-

каз № 67-К від 

19.02.2018 р. 

Фролова 

Зінаїда 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

інноватики 

та управлін-

ня 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Жданівський 

металур-

гійний інсти-

тут, 

1974 р., 

Спеціальність: 

«Металознав-

ство, обла-

днання та тех-

нологія 

термічної 

обробки ме-

талів»,  

кваліфікація: 

«Інженер» 

Кандидат технічних 

наук, спеціальність 

05.16.01 - «Термічна 

обробка металів» 

(КН № 009103 від  

18.10.1995 р.); тема 

дисертації: «Вплив 

гарячої деформації 

на кінетику перетво-

рення аустеніту у 

сталях рі-

зноманітного легу-

вання»; 

 доцент кафедри ін-

новатики та управ-

ління (атестат до-

цента  

12ДЦ № 029813 

від 19 січня 2012 р.) 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

3. Управління 

якістю 

(16 год.) 

4. Методологія 

наукових дос-

ліджень 

(16 год.) 

Спеціальність 

073 

(перший рівень) 

1. Методологія 

наукового пі-

знання (24 год.) 

2. Управлінські 

рішення          

(18 год.) 

Надано в табл. 3.1 1. Стажування на  

ПрАТ «МК «Азов-

сталь», технологічне 

управління,  відділ 

«Інновацій та роз-

витку», тема: 

«Особливості 

управління інно-

ваційною діяльністю 

крупних промисло-

вих підприємств в 

кризових умовах», 

свідоцтво  

№  ІП 

24815706/000215-17, 

з 19 червня по 30 ве-

ресня 2017 р. 

2. Запорізький на-

ціональний техніч-



ний університет, 

економіко-

гуманітарний ін-

ститут, факультет 

економіки та уп-

равління, кафедра 

менеджменту. ПК 

за напрямом «Ме-

неджмент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018-

27.08.2018 р.) 

ПК № 00077 (наказ 

67-К від  

19.02.2018 р.) 

Шестакова 

Тетяна 

Михайлівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

інноватики 

та управлін-

ня 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Воронезький 

державний 

університет, 

1986 р., 

Спеціальність: 

«Бухгалтерсь-

кий облік і 

аналіз госпо-

дарської 

діяльності», 

кваліфікація: 

«Економіст» 

- Спеціальність 

073 

(перший рівень) 

4. Риторика та 

комунікація  

(32 год.) 

5. Самоменедж-

мент (16 год.) 

6. Комунікаційна 

політика 

підприємства 

(18 год.)  

4. Менеджмент      

(30 год.) 

5. Менеджмент 

промислових 

підприємств 

(34 год.) 

Надано в табл. 3.1 1. Інститут підви-

щення кваліфікації 

ПДТУ. Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації з ме-

неджменту, тема:  

«Менеджмент в ви-

робничій сфері» 

12СПВ 136190, від 

02.03.15 р. 

з 29.12.14 по 

20.02.15 р.  

2. Запорізький на-

ціональний техніч-

ний університет, 

економіко-

гуманітарний ін-

ститут, факультет 



економіки та уп-

равління, кафедра 

менеджменту. ПК 

за напрямом «Ме-

неджмент»,  

м. Запоріжжя 

(21.02.2018-

27.08.2018 р.)  

ПК № 00079 (наказ 

67-К від  

19.02.2018 р.) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Швець  

Галина  

Олексіївна 

Доцент 

кафедри 

інноватики 

та управ-

ління 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Маріупольсь-

кий гуманітар-

ний інститут 

Донецького 

державного 

університету, 

1999 р., Спеціа-

льність «Росій-

ська мова і лі-

тература», ква-

ліфікація: «Фі-

лолог, викладач 

російської мови 

і літератури»; 

Приазовський 

державний тех-

нічний універ-

ситет, 2006 р., 

Спеціальність 

«Фінанси», ква-

ліфікація: 

«Спеціаліст з 

фінансів» 

Кандидат філо-

логічних наук, 

спеціальність 

10.01.06 – «Теорія 

літератури»  

(ДК № 052968 від  

08.07.2009 р.); тема 

дисертації: «Худож-

ній світ роману          

О. І. Солженіцина 

«У колі першому»; 

доктор філософії від 

02 квітня 2010 р.; 

доцент кафедри ін-

новатики та управ-

ління (атестат до-

цента 12ДЦ  

№ 032970 від 

30.11.2012 р.) 

 

 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

1. Інтелектуальна 

власність 

(16 год.) 

2. Психологія і 

лідерство в 

управлінні 

проектами 

(18 год.) 

3. Управління 

конкуренто-

спроможністю 

(16 год.) 

 

Надано в табл. 3.1 1.Інститут інтелек-

туальної власності 

Національного уні-

верситету «Одеська 

юридична акаде-

мія»,  

м. Київ, тема: «Роз-

робка навчально-

методичного ком-

плексу з дисциплі-

ни «Інтелектуальна 

власність», свідоц-

тво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 

002029 від 

31.01.2014 р. 

2. ІПК ДВНЗ 

«ПДТУ», свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації з ме-

неджменту, тема:  



 

 

 

 

 

 

«Менеджмент в ви-

робничій сфері»  

12СПВ 136190 від 

02.03.15 р. 

з 29.12.14 по 

20.02.15 р.  

3. Вищий навчаль-

ний заклад «Уні-

верситет економіки 

та права «КРОК» 

Навчально-

науковий Інститут 

магістерської під-

готовки та післяди-

пломної освіти за 

програмою «Інно-

ваційні освітні тех-

нології навчання та 

викладання у вищій 

школі» (19.02.2018 

– 04.05.2018 р.), 

«Проблеми дотри-

мання вимог стан-

дарту спеціальності 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність», щодо 

якісного складу 

при підготовці 

освітньої програми 

«Якість, стандарти-

зація та сертифіка-

ція», свідоцтво про 



підвищення квалі-

фікації 12СС 

04635922/010473-

18 

Мінц 

Олексій 

Юрійович 

 

Доцент 

кафедри 

фінансів і 

банківсь-

кої справи 

ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Донецький 

державний 

університет, 

1999 р. 

Спеціальність: 

«Економічна 

кібернетика», 

кваліфікація: 

«Економіст-

математик» 

Доктор економічних 

наук, 08.00.11 – 

«Математичні мето-

ди, моделі та інфор-

маційні технології в 

економіці»  

(ДД № 007048 від 

16.05.2018 р.); 

тема дисертації: 

«Методологія моде-

лювання інновацій-

них інтелектуальних 

систем прийняття 

рішень в управлінні 

економічними 

об’єктами»; 

доцент кафедри «Фі-

нанси і банківська 

справа» (12ДЦ  

№ 023770 від 

09.11.2010 р.) 

Спеціальність 

073 

(другий рівень) 

1. Інформаційні 

системи в  

      менеджменті  

(24 год.) 

2. Інформаційні 

технології       

управління 

проектами  

(32 год.) 

Надано в табл. 3.1 ІПК ДВНЗ 

«ПДТУ», тема: 

«Розвиток банків-

ської системи та 

підвищення ефе-

ктивності управ-

ління банківським 

капіталом»; сві-

доцтво про підви-

щення кваліфікації 

12 СПК 826115 від 

15.06.2015 р. 

 

 

          В.о. ректора             В. С. Волошин 

 

 

 

 

 



Таблиця 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  

«Інноватика та управління» 

 

Логутова 

Тамара 

Григорів-

на 

Основні пуб-

лікації за 

напрямом 

п. 30.1-3 

1. Логутова Т. Г. Розвиток металургійної галузі України у післякризовий  період / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Тео-

ретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013. – Вип. 1. – Т. 1. –  C. 148-152. Index Copernicus. 

2. Логутова Т. Г. Проблематика ресурсоємності української металургійної продукції / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // 

Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – № 6 (156). –  C. 100-110. Scopus. 

3.Логутова Т. Г. Проблемы интеллектуальных инновации в машиностроительной отрасли  / Т. Г. Логутова // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 

Вип. 1. – Т. 1. –  C. 8-14.Index Copernicus. 

4. Логутова Т.Г. Економічна безпека промислових підприємств: Монографія / Т. Г. Логутова, Е. В. Камишникова. – Маріу-

поль : ПДТУ, 2013. – 230с. 

5. Логутова Т. Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: Монографія /          

Т. Г. Логутова, О. М. Анісімова, І. А. Ленцов, О. С. Картечева. – Маріуполь : ПДТУ, 2013. – 350с. 

6. Логутова Т.Г. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств  з фінансово-кредитною системою України: 

Монографія / Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 235с. 

7. Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of resource-economy for an iron and steel holding / Т. Г. Логуто-

ва,  О. V. Poltoratska // European Applied Sciences. – Stuttgart : «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

8. Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial activity in large metallurgical associations : Monograf 

«Sustainable economic development of regions» / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // Ed by L. Shlossman. – V. 2. – Aus-

tria,Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. –  P. 110-115.  

9. Логутова Т. Г. Оптимізація складського господарства на металургійному холдингу, як складова стратегії ресурсозбере-

ження / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Вісник Донецького національного університету. – Вінниця. – 2015. - № 1. –            

С. 218-221. 

10. Логутова Т. Г. Cучасний стан транспортної інфраструктури України / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. 

– Вип. 1. – Т. 2. –  C. 8-14. Index Copernicus. 



11. Логутова Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти : Монографія 

/ Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 329с. 

12. Логутова Т. Г. Информационные технологии на промышленных предприятиях: проблемы и пути их решения / Т. Г. Ло-

гутова, Б. Б. Каргин // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». – 2016. - №2 (4). – С.133-137. 

13. Логутова Т. Г. Ефективність впровадження процесу внутрішнього рекрутинга персоналу на підприємствах у нестабіль-

них умовах / Т. Г. Логутова, В. В. Ващенко // Колективна монографія: Фундаментальні основи формування механізмів уп-

равління фінансовою системою України в умовах кризи. – Кривий Ріг : ФОП Д.О. Чернявський. – 2016. – С.236-245. 

14. Логутова Т. Г. Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств / Т. Г. Логутова, 

М. М. Полторацький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. –  C. 288-292.Index Copernicus. 

15. Логутова Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова, М. М. Полтора-

цький // Вісник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 67-74.Index Copernicus. 

16. Logutova T. G. Theoretical and practical aspects of the recruiting process / T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // The scientific 

heritage. – Budapest, Hungary. – 2017. –  № 8. – P. 7-11. 

17. Logutova T. G. Modern technologies of personnel selection in an industrial enterprise / T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // 

Scientific Light. – Wroclaw, Poland. – 2017. – V. 1 – № 2. – P. 16-19. 

18. Логутова Т. Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логу-

това, Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. Index Copernicus. 

19. Логутова Т. Г. Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях «Метинвест» /       

Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргин // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія «Економічні науки»: Збі-

рник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. - С. 373-377. 

20. Логутова Т. Г. Проектний підхід до активізації економічного розвитку України / Т. Г. Логутова // Економічний вісник 

Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 124-128. 

21. Logutova T. G. Operation of Ukrainian seaports in modern conditions / T. G. Logutova, N. N. Poltoratsky // The USA Journal 

of Applied Science», Section 3. Economics and Management  –  Stuttgart, Germany   -  2017. –  № 4. – P. 29-31. 

22. Логутова Т. Г. Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах / Т. Г. Логутова, М. М. Пол-

торацький // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 3 (65). – Ч. 1. – С. 103-108. / Index Copernicus. 

23. Логутова Т. Г. Морські порти як ключові логістичні центри у розвитку світової торгівлі / Т. Г. Логутова, М. М. Полто-

рацький // Наковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. – 2018. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 96-101./ Index Copernicus. 



Участь у 

конференці-

ях і семіна-

рах 

п.30.15 

1. Logutova T. G. Implementation of the basic functions of management with ERP-sistems / T. G. Logutova, A. G. Miski-Oglu // 

Materialy IX Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy – 2013», Praha, 27.03.2013 – 05.04.2013. – Dil 5 Economicke 

vedy, Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013. – P. 15-17. 

2. Логутова Т. Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах світу // Л. Г. Логутова // Университетская наука – 

2014: Международная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. –          

С. 92-93. 

3. Логутова Т. Г. Формирование инновационного экономического  механизма ресурсозбережения металлургического хол-

динга / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // European Applied Sciences. – Stuttgart : «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 

116-118. 

4. Логутова Т. Г. Механізм реалізації програм енергоефективності в реальному секторі економіки / Т. Г. Логутова // Уни-

верситетская наука – 2015: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. – Мариу-

поль : ПГТУ, 2015. – С. 42. 

5. Logutova T. G. Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine /           

T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // The Ninth International Conference on Economic Sciences, Austria, Vienna, 24 November 

2015. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. –  P. 142-147.  

6. Логутова Т. Г. Управління інноваційними проектами у металургійному секторі холдингу / Т. Г. Логутова // Универси-

тетская наука – 2016: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая, 2016 г. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2016. – С. 30-31. 

7. Логутова Т. Г. Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст / Т. Г. Логутова // 

Университетская наука – 2017: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 18-19 мая, 2016 г. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2016. – Т. 3. – С. 60-61. 

8. Логутова Т. Г. Роль логістичної інфраструктури в підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств /       

Т. Г. Логутова // Университетская наука – 2018: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 23-       

24 мая, 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. – С. 71-72. 

9. Логутова Т. Г. Вдосконалення системи портових зборів на підприємствах морської галузі / Т. Г. Логутова,  М. М. Полто-

рацький // Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції: матеріали Міжна-

родної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна 

академія, 2018. – С. 46-51. 

10. Логутова Т. Г. Переваги результатів впровадження інформаційної системи SAP ERР в ЛПЦ-3000 ПрАТ «ММК ім. Іллі-

ча» / Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргін // Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 20 березня 2018 р. -  Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. Михайла Ту-

ган-Барановського, 2018. С. 276 – 279. 



Науково-

дослідна 

робота 

п.30.8 

1. Керівник наукової теми, фінансованої МОНУ: «Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріо-

ритетного використання внутрішніх ресурсів» (2013 р.) № держрєестрації 0110U000288. 

2. Науковий керівник держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового від-новлення»             

(№ державної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, 

фактори впливу» (№ державної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Управління інноваційним розвитком підприємств: ме-

тодологія, стратегія, ризики» (номер державної реєстрації 0113U007298, 2014 рік); «Інноваційний механізм подолання 

економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного 

перетворення економіки у не-стабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети 

розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підхо-

ди щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ дер-

жавної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

Робота з 

аспірантами 

та доктора-

нтами 

п.30.4, 30.11 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня, а саме: 

кандидати економічних наук: 

1. Дресвянніков Д.О. ДК № 013319 від 25.04.2013 р. 

2. Кругляк А.Н. ДК № 013318 від 25.04.2013 р. 

3. Сафарова Р.В. (2014 р.) ДК 025220 від 22.12.2014 р. 

4. Захаренко Н.С. ДК № 032324 від 15.12.2015 р. 

5. Полторацька О.В. ДК № 030616 від 29.09.2015 р. 

6. Загородня Ю. В. ДК № 038184 від 29.09.2016 р. 

7. Ващенко В.В. ДК № 043824 від 11.10.2017 р. 

Захист докторської дисертації: Дем’янченко А.Г. (ДД № 004142 від 26.02.2015 р.) 

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». 

Опонуваладисертації у термін 2012-2017 рр.: 
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6. Кузьмінська Н., Спец.рада - Д 26.058.01, Диплом кандидата економічних наук ДК № 022076 від 26.06.14 р. 
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Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 
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4. Табия Е. В. Банкротство как средство оздоровления экономики / Е. В. Табия, Т. Г. Логутова // Тези доповідей учасників 
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повідей учасників ХІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука – перші кроки». – 24-28 квітня         
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дослідна 

робота 

п.30.8 

Виконавець держбюджетних тем «Інноваційні механізми економічного управління підприємством» (номер державної ре-

єстрації 0114U000559, 2014-2015 рр.); «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства» (номер державної 

реєстрації 0113U000623, 2013-2016 рр.); «Науково-методичні рекомендації щодо обґрунтування ефективності інноваційної 

діяльності підприємства» (№ 803/2013, 2013 р.); «Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування механізмів роз-

витку підприємства» (договір № 823/2013, 2013 р.); «Використання інтелектуалізації діяльності в умовах інноваційного 



розвитку підприємства» (договір № 002/2017 р.); «Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розви-

тку» (договір № 001/2017); «Научно-методические рекомендации по эффективному формированию инновационного поте-

нциала предприятия» (договір № 10/2018). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Колодяжна І. В. Активізація залучення вітчизняними підприємствами фінансових ресурсів на фондовому ринку /                

І. В. Колодяжна, О. В. Францева // Зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми економіки та уп-

равління в епоху глобальних викликів і загроз». – Дніпро, 26-27 квітня 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. – Нац. метал. Академія 

України. – 2018. – С. 230 -232. 

2. Колодяжна І. В. Принципи управління економічною стійкістю для забезпечення стійкої конкурентної переваги / І. В. Ко-

лодяжна, О. Зарецька - Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  «Економіка і управління в 

умовах глобалізації». – Кр. Ріг. – ДонНУЕТ,  25.05.2018 р. - С. 83-85. 

3. Колодяжна І. В. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств / І. В. Колодяжна, М. О. Букрін.- 

Електронне фахове видання. Економіка та суспільство. № 7. – 2016 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf. Іndex Сopernicus. 

4. Макаров С. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах / С. В. Макаров, І. В. Колодяжна // 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових еко-

номічних інтересів» (ДонНУЕТ, м. Кривий Ріг,  20 січня 2017 р.). – C. 30-32. 

5. Первак Г. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами / Г. Первак, І. В. Колодяжна // VI Міжнародна нау-

ково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації». -  ДонНУЕТ, м. Кривий Ріг,  25 тра-

вня 2017 р. – С. 155-158. 

Солідор 

Наталя 

Аркадіїв-

на 

Основні пуб-

лікації за 

напрямом 

п.30.1 

1. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логуто-

ва, Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Ма-

ріуполь : ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. Index Copernicus. 

2. Солідор Н. А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами / Н. А. Солідор // Вісник При-

азовського Державного Технічного Університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. – С. 88-95. Index Copernicus. 

3. Солідор Н. А. Застосування проектного підходу до формування й управління діяльністю мультимодальних логістичних 

комплексів / Н. А. Солідор // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. –         

С. 129-137. Index Copernicus. 

Участь у 

конференці-

ях і семіна-

рах 

1. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури зернового експорту України /                      

Т. Г. Логутова, Н. А. Солідор // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розви-

тку економіки Донбасу і Приазов’я», 25-26 травня 2017 р. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». – С. 148-150. 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf


п.30.15 2. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку інфраструктурного забезпечення зернового експорту в Україні / Н. А. Солі-

дор // Университетская наука-2017: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2017 г. – Мари-

уполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – С. 61-63. 

3. Солідор Н. А. Інноваційні шляхи розвитку офшорної вітроенергетичної індустрії в Україні / Н. А. Солідор // Универси-

тетская наука-2018: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2018. – Т. 3. – С. 73-74. 

4. Солідор Н. А. Проектний підхід до формування вітчизняних мультимодальних транспортно-логістичних центрів /              

Н. А. Солідор // Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві: матеріали Міжнародної нау-

ково-практичної кон-ференції (м. Маріуполь, 25 квітня 2018 р.). – Маріуполь, 2018. – Ч. 2. – ДДУУ. – С. 30-35. 

Науково-

дослідна 

робота 

п.30.8 

Виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ державної 

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

(№ державної реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Управління інноваційним розвитком підприємств: методологія, стратегія, 

ризики» (номер державної реєстрації 0113U007298, 2014 рік) , «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у ре-

гіональній економіці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у 

нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підп-

риємств у сучасних умовах» (№державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підходи щодо рішення проблем у 

сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309, 

2018 р.). 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Зибін Д. М. Перспективи інноваційного проекту будівництва вугільного терміналу ДП «ММТП» / Д. М. Зибін, Н. А. Со-

лідор // ІХ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки».  – Т. 2. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – С. 255-256. 

2. Сафонова К. А. Инновационный проект по энергосбережению на примере ЦХП ПАО «ММК им. Ильича» / К. А. Сафо-

нова, Н. А. Солидор // Х регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. 1. – Маріу-

поль: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 205-206. 

3. Синельников А. С. Інноваційний проект будівництва ВЕС м. Маріуполь / А. С. Синельников, Н. А. Солідор // Х регіона-

льна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. 1. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. –           

С. 206-207. 

4. Носиков А. Н. Инновационный проект разработки автоматизированного парковочного комплекса с предоставлением 

эксплуатационно-сервисных услуг / А. Н. Носиков, Н. А. Солидор // Х регіональна студентська науково-технічна конфере-

нція «Наука – перші кроки». – Т. 1. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 219. 

5. Слободенюк И. Т. Трехмерное моделирование и визуализация в проектных решениях / И. Т. Слободенюк, Н. А. Солидор 

// ХІ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – С. 204-205. 

6. Тищенко В. Г. Шляхи інноваційного розвитку вітроенергетичної індустрії України / В. Г. Тищенко, Н. А. Солідор //           



ХІ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – С. 205-206. 

7. Елгаддар Мохамед Проблеми та перспективи інноваційного розвитку морської транспортної системи України / Мохамед 

Елгаддар, Н. А. Солідор // ХІ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Ма-

ріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 206-207. 

8. Шамрай А. А. Проект создания устройства ограничения скорости для автомобильного транспорта / А. А. Шамрай,          

Н. А. Солидор // ХІ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 207-208. 

9. Новікова Д. С. Модернізація соціально-економічного розвитку промислового регіону України / Д. С. Новікова, Н. А. Со-

лидор // ХІ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – С. 208-209. 

10. Гончарук В. Н. Управленческие решения: методы их принятия и оптимизации / В. Н. Гончарук, Н. А. Солидор // ХІ ре-

гіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». – Т. ІV. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 

С. 209-211. 

11. Філіпська Г. П. Перспективи інноваційного проекту будівництва вітропарку морського базування в Україні / Г. П. Фі-

ліпська, Н. А. Солідор // Тези доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-

перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 194-195. 

12. П’ята Т. А. Інноваційні підходи щодо розвитку «зеленої» енергетики в Україні / Т. А. П’ята, Н. А. Солідор // Тези допо-

відей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 195-197. 

13. Двужильна О. С. Вдосконалення заходів державної підтримки створення та функціонування технопарків в Україні /         

О. С. Двужильна, Н. А. Солідор // Тези доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 197-199. 

14. Олефіренко К. С. Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в Україні / К. С. Олефіренко, Н. А. Солідор // Тези 

доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 199-200. 

15. Волкова М. В. Перспективи будівництва в Україні сучасного екотехнопарку / М. В. Волкова, Н. А. Солідор // Тези до-

повідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 200-201. 

16. Двужильний Д. М. Перспективи інвестиційно-інноваційного проекту будівництва зернового терміналу в м. Маріуполь / 

Д. М. Двужильний, Н. А. Солідор // Тези доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції 

«Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 201-202. 

17. Приходько О. С. Перспективи використання кластерних ініціатив в системі програмного регулювання підтримки та ро-



звитку ресторанного господарства україни / О. С. Приходько, Н. А. Солідор // Тези доповідей учасників ХIІ регіональної 

студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 203-204. 

18. Коніщева О. В. Проблеми та перспективи створення і розвитку українських технопарків / О. В. Коніщева, Н. А. Солідор 

// Тези доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 205-206. 

19. Двужильна О. С. Проект з розвитку транспортної інфраструктури підприємств припортової зони м. Маріуполя /              

О. С. Двужильна, Н. А. Солідор // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністру-

вання: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. 

: О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 259-261. 

20. Двужильний Д. М. Перспективи проекту будівництва арт-центру в промисловому місті / Д. М. Двужильний, Н. А. Солі-

дор // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді 

[Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; 

Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 262-264. 

21. Коніщева О. В. Перспективи створення екотехнопарку в Україні / О. В. Коніщева, Н. А. Солідор // Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матері-

али Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та 

торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 265-267. 

22. Олефіренко К. С. Перспективи створення кав’ярень в Україні / К. С. Олефіренко, Н. А. Солідор // Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матері-

али Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та 

торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 271-273. 

23. Приходько О. С. Інноваційні шляхи використання екоменеджменту в сфері туристичного бізнесу / О. С. Приходько,      

Н. А. Солідор // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи 

молоді [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та 
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в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – С. 47-48. 

3. Шестакова Т. М. Развитие компетенций управленческого персонала / Т. М. Шестакова // Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2015»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 

2015. – С. 45-46. 

4. Шестакова Т. М. Анализ и совершенствование организационной культуры Приазовского государственного технического 



университета / Т. М. Шестакова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. 

тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 36-37. 

5. Шестакова Т. М. Особливості формування кадрової стратегії на промисловому підприємстві залежно від впливу довко-

лишнього середовища / Т. М. Шестакова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-

2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – С.64-66. 

6. Шестакова Т. М. Анализ рынка рабочей силы в рамках разработки кадровой стратегии предприятий чёрной металлургии 

/ Т. М. Шестакова // Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку еконо-

міки Донбасу і Приазов’я» 25-26 травня 2017 р., м. Маріуполь: [матеріали доповідей] / редкол.: О. В. Хаджинова [та ін.]. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С.103-105. 

7. Шестакова Т. М. Кадрова стратегія як одна з головних складових загальної стратегії підприємства / Т. М. Шестакова // 

Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств 

України : Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. / редкол. : М. Г. Білопольський [та ін.]; 

ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. − С. 85-89. 

8. Шестакова Т. М. Аналіз ефективності стратегії управління персоналом промислового підприємства / Т. М. Шестакова // 

Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат-лів всеукр. наук.-практ. конф., 
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Науково-

дослідна 

робота 

п.30.8 

Відповідальний виконевець держбюджетних тем: «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній 

економіці» (№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабі-
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у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері 

екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309,       

2018 р.). 
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ональна студентська науково-технічна конференція «Наука - перші кроки»: тези доповідей: в 3 т. - Т.1. – Маріуполь : ДВНЗ 
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повідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ 
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управління. Серія: Економіка: Науковий журнал. – Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – Вип. 4 (73). – С. 35-41.  
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8. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник Приа-
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п.30.15 
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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 : 
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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, дослі-

дження, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 20 жовтня 2017 р. – К. : НАУ, 2017. – С. 77-80. 

Науково-

дослідна 

робота 

п.30.8 

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку під-

приємства» (№ держреєстрації 0114U004922, 2015 р.); «Глобалізація економіка: проблеми і перспективи» (№ держреєстра-

ції 0115 U004931, 2016 р.); «Проблеми інтелектуальної власності в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0116 U008754, 

2017 р.). 
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Х регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. –   
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дей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кроки». – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінц 

Олексій 

Юрійович 

Основні пу-

блікації за 

напрямом 

п.30.1-2 

1. Минц А. Ю. Моделирование ценообразования на рынке жилой недвижимости методами системной динамики /                

А. Ю. Минц // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2016. – № 5/4 (31), 2016. – С. 39-45. Index 
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Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – Вип. 15. – С. 228–233. Index Copernicus, WorldCat. 

3. Mints A. Classification of tasks of data mining and data processing in economy/ A. Mints // Baltic Journal of Economic Studies. – 

Vol. 3. – № 3. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2017. – P. 47–52. Index Copernicus. 

4. Мінц О. Ю. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / О. Ю. Мінц, Ю. Г. Ли-

сенко // Нейронечіткі технології моделювання в економіці. – 2017. – № 6. – С. 90–141. Index Copernicus, CiteFactor, 

Ulrichsweb, Global Serials Directory, EBSCO, OAJI, ResearchBible, Google Scholar. 

5. Минц А. Ю. Концептуальные подходы к моделированию интеллектуальных автоматизированных систем принятия ре-

шений / А. Ю. Минц // Нове в економічній кібернетиці: Збірник наукових статей / Під загал. ред. Ю. Г. Лисенка. – Донецьк 

: ДНУ. – 2014. – Вип. 3. – С. 70–81. 

6. Мінц О. Ю. Методи прогнозування кількості банкрутств в Україні / О. Ю. Мінц, К. Е. Беззубкова // Економiка i ор-

ганiзацiя управлiння. – Вінниця. – 2014. – № 1 (17) – 2 (18) – С. 172–179. 

7. Минц А. Ю. Концепция моделирования интеллектуальных автоматизированных систем принятия решений в управлении 

экономическими объектами / А. Ю. Минц //Вісник Донецького національного університету. Серия В «Економіка і право». 

–  Винница. – 2015. – № 1. – С. 253–258. 

8. Минц А. Ю. Интеллектуальные методы анализа надежности участников рынков финансовых услуг / А. Ю. Минц // Віс-

ник Донецького університету економіки та права: Збірник наукових праць. – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – № 2. – С. 85–

90. 

9. Минц А. Ю. Анализ интеллектуальных средств поддержки принятия решений в экономических задачах / А. Ю. Минц // 

Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. – Мукачево, 2016. – № 2. – С. 784–790. 

10. Минц А. Ю. Метод упрощения динамических рядов с использованием генетических алгоритмов / А. Ю. Минц // Еко-

номічний вісник запорізької державної інженерної академії. – Запорожье, 2016. – Вып. 4 (04). – Ч. 2. – 2016. – С. 120–124. 

11. Мінц О. Ю. Інтелектуальні методи прогнозування рівня виконання державного бюджету України / О. Ю. Мінц // Глоба-

льні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. – Миколаїв, 2016. – № 12. – С. 573–580.  



12. Минц А. Ю. Методы синтеза структуры интеллектуальных систем принятия решений / А. Ю. Минц // Проблеми систе-

много підходу в економіці. – Київ : НАУ, 2017. – Вип. 2 (58). – 2017. – С. 158–163. 

13. Минц А. Ю. Выбор программного обеспечения для решения экономических задач средствами нечеткой логики /              

А. Ю. Минц // Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск. – № 1 (22E). 

– 2017. – С. 170–175. 

Участь у 

конференці-

ях і семіна-

рах 

п.30.15 

1. Минц А. Ю. Концепция моделирования интеллектуальных автоматизированных систем принятия решений / А. Ю. Минц 

// Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар наук.-практ. конф., 12–15 травня 2015 р., 

Київ-Черкаси / МОН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка; наук. ред. В. Є. Снитюк. Черкаси: видавець Чабанен-

ко, 2015. –  С. 133–135. 

2. Минц А. Ю. Метод определения доходов различных групп населения [Электронный ресурс] / А. Ю. Минц // «Инно-

вационные взгляды научной молодежи’2016»: материалы международной научной конференции (19–26 апреля 2016) – Ре-

жим доступа: http://www.sworld.education/. 

3. Минц А. Ю. Интеллектуальные методы как инструмент анализа рынка финансовых услуг / А. Ю. Минц // Соціально-

економічні  та  правові  аспекти  трансформації  суспільства: матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів 

і молодих вчених (м. Бахмут, 12 травня 2016 р.). – Бахмут: ДонУЕП, 2016. – С. 92–93. 

4. Мінц О. Ю. Банківський кредит, як фактор зміни цін на ринку житлової нерухомості / О. Ю.Мінц, М. Я. Назарова // Ак-

туальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Львів, 
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5. Минц А. Ю. Классификация задач интеллектуального анализа данных / А. Ю. Минц // Обчислювальний інтелект (ре-

зультати, проблеми, перспективи): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16–18 травня         
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6. Мінц О. Ю. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні / О. Ю.Мінц, Н. Ю. Джамбаз // 

Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я: матеріали Міжнародної науково-практичної конферен-
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7. Mints O. System dynamics modeling of housing price in Kiev / Oleksij Mints, Olena Khadzhinova // Съвременни предизвика-

телства пред финансовата наука в променяща се Европа: международна научно-практическа конференция (гр. Свищов, 7– 

8 април 2017). – Болгарія, Свищов : Академично издателство «Ценов», 2017. – С. 582–587. 

Науково-

дослідна 

робота 

п.30.8 

1. Виконавець науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Управління розвит-

ком промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.), «Національна 

модель неоіндустріального розвитку України» (номер держреєстрації 0114U001537, 2013-2016 рр.). 

2. 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, 

http://www.sworld.education/


2013 р.); «Фінансово-кредитне забезпечення стратегії інноваційного розвитку економіки України» (номер держреєстрації 
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економіки» (номер держреєстрації 0114U004904, 2015 р.), «Удосконалення фінансового управління в Україні» (номер дер-

жреєстрації 0115U004945, 2016 р.), «Фінансова політика в Україні у виході національної економіки з кризи» (номер держ-

реєстрації 0116U008767, 2017 р.) 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

1. Беззубкова К. Е. Прогнозування кількості банкрутств підприємств в Україні методами штучного інтелекту / К. Е. Беззуб-

кова, О. Ю. Мінц // ІХ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки».  – Т. 2. – Маріуполь : 
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ки».  – Т. 2. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 329-330. 
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К. В. Яровенко, А. Ю. Минц // ІХ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки».  – Т. 2. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 330-331. 

5. Бабич А. В. Исследование развития банковских продуктов коммерческих банков / А. В. Бабич, А. Ю. Минц // ІХ регіона-

льна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки».  – Т. 2. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. –               

С. 331-332. 

6. Комаренко М. А. Исследование процессов управления капиталом в коммерческих банках Украины / М. А. Комаренко,            

А. Ю. Минц // ІХ регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки».  – Т. 2. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С.332. 
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«ПДТУ», 2016. – С. 268-269. 
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ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 180. 

10. Гушило К. О. Проблеми і перспективи вдосконалення кредитного скорингу в сучасних умовах / К. О. Гушило,                

О. Ю. Мінц // Тези доповідей учасників ХIІ регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука-перші кро-

ки». – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Т. ІІ. – С. 281-282. 
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Таблиця 4 

Відомості про завідувача випускової кафедри із спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викла-

дач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з докуме-

нтом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь,  

шифр і найменування наукової спеціа-

льності, тема дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, категорія, педагогічне 

звання 

Педагогі-

чний (на-

уково-

педагогі-

чний) 

стаж  

(повних 

років) 

Інформація про попередню 

роботу (період(років), найме-

нування організації,  

займана посада) 

Примітка 

(з якого часу працює у закла-

ді освіти за основним місцем 

роботи або сумісництвом) 

Логутова 

Тамара 

Григорівна 

Приазовський 

державний те-

хнічний уні-

верситет,  

2000 р., 

спеціальність:  

«Фінанси і кре-

дит», кваліфі-

кація: «Еконо-

міст» 

Доктор економічних наук,  08.00.05 − 

«Розвиток продуктивних сил і регіо-

нальна економіка», тема докторської 

дисертації: «Організаційно-

економічний механізм управління 

інноваційним розвитком регіону»  

(ДД № 007341 від 28.04.2009 р). 

Професор кафедри «Управління 

інноваційною діяльністю» 

(12ПР № 006159 від 09.11.10.2010 р.). 

Академік Міжнародної кадрової ака-

демії ДЧ № 504 від 20.02.2012 року. 

Академік академії економічних наук 

України № 786 від 20.09.2012 року. 

Відмінник  освіти наказ МОНУ  

№ 390к від 19.08.2016 р. 

Академік Академії соціального уп-

равління № 118 від 27.03.2017 р. 

32 З 1985 р. працює у ДВНЗ 

«Приазовський державний 

технічний університет». 

З 1985 р. працювала на по-

садах асистента, доцента. У 

1990 р. було присвоєне 

вчене звання доцента. У 

2008 р. захистила дисерта-

цію на присудження науко-

вого ступеня доктора еко-

номічних наук, у 2010 р. 

було присвоєно вчене зван-

ня професора.  

З 2009 р. і по теперішній 

час працює завідувачем ка-

федри інноватики та управ-

ління.  

З 1985 р. 

 

В.о. ректора                                                                                                                                                       В.С. Волошин 



6. ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники  

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

 

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний кор-

пус, профілакторій та спортивно-оздоровчий табір. 

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв. м., збудований у 1974 ро-

ці. Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 

водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, капіта-

льний 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., проведе-

ний ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та водопо-

стачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, реконстру-

кція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої води. 

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків уні-

верситету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умо-

ви для навчального процесу. 

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами. 

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддале-

них серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального про-

цесу та адміністративно-господарського управління. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потре-

би підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників 

наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції.  

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, катало-



гів, залів для видачі літератури, читальних залів.  

Бібліотека має 4 читальних зали на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2045 м2. Бібліотека ПДТУ філій не має. 

       Розрахунок кількості робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 

згідно контингенту складає: 

 

(18944)+(7651,4)+((12395)+(4241,5))0,2=10013,2. 

 

1356/10013100=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 викори-

стання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій): 

 

2659 + 16630,2 = 2991,6; 

1356/2991,6100 = 45,3. 

 

Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки магістрів 

на економічному факультеті є достатньо високий рівень матеріально-

технічної бази (МТБ). 

Студенти спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня 

обслуговуються різними кафедрами і підрозділами університету, що обумов-



лює максимальне використання матеріальної бази щодо забезпечення навча-

льного процесу. 

Кафедра інноватики та управління здійснює низку заходів в плані роз-

будови і розвитку власної матеріально-технічної бази. На сьогодні МТБ ка-

федри забезпечує виконання викладацьким та навчально-допоміжним персо-

налом своїх функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити необхідний 

рівень проведення лекційних і практичних занять в навчальних аудиторіях. 

Навчальні заняття для студентів 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 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 інноватики та управління разом з іншими праці-

вниками економічного факультету докладають багато зусиль для створення 

сучасної матеріально-технічної бази та її подальшого розвитку. Джерелами 

коштів на розвиток МТБ виступає певна частина грошових надходжень, що 

сплачується студентами контрактної форми навчання, а також спонсорська 

допомога. 

Проводиться значна робота щодо підвищення санітарно-технічного ста-

ну приміщень кафедри, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, а та-

кож 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 вимога-

ми наказів за університетом і планами заходів, розроблених на факультеті. 

Облік устаткування ведеться на основі інвентарних описувань матеріа-

льно-відповідальними особами згідно з розпорядженням ректора про відпо-

відальність лаборантів кафедр щодо закріплених за кафедрами технічних за-



собів навчання. Всі ці аудиторії мають сигналізацію, що дозволяє забезпечи-

ти цілісність устаткування. 

Підготовка фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем (із спеці-

альності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 

організацій і адміністрування» здійснюється випусковою кафедрою іннова-

тики та управління. Кафедра (3-й поверх 9 корпусу) має 5 відремонтованих 

лекційних аудиторій загальною площею 167,39 м2 (ауд. 302-306) в тому числі 

4 лекційних аудиторії, одну для курсового проектування і проведення держа-

вних екзаменів, захисту магістерських робіт та проведення наукових               

конференцій, аудиторію для викладачів кафедри загальною площею 37,74 м2  

(ауд. 307),  методичний кабінет – 17,98 м2 (ауд. 308), архів – 18,56 м2                  

(ауд. 310), туалет – 18,14 м2 (ауд. 301), ауд. 309 – 14,96 м2. Кожна лекційна 

аудиторія має комплекс тематичних плакатів за фаховими дисциплінами. 

Разом загальна площа кафедри складає 274,77 м2. 

Приміщення кафедри на 4-му поверсі 9 корпусу: 

- методичний кабінет загальною площею 18,3 м2 (ауд. 441); 

- кабінет завідувача кафедри – 18,1 м2 (442); 

- кабінет курсового проектування – 18,1 м2 (443). 

Разом, загальна площа, яку займає кафедра на четвертому поверсі стано-

вить 54,5 м2. 

Загальна площа всіх приміщень кафедри складає 329,27 м2, в тому числі 

лекційні аудиторії та аудиторія для курсового проектування – 185,49 м2. 

Кафедра має один стаціонарний комп’ютер, два ноутбуки, мультимедій-

не обладнання, два багато-функціональних пристрої. Комп’ютерний клас ка-

федри перебуває в процесі оновлення сучасною технікою. 

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують нав-

чальний процес зі спеціальності 073 «Менеджмент» у відповідності до нав-

чального плану, та їх обладнання надані нижче у відповідних таблицях.          



Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса  

приміщення 

Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів 
Найменування та 

реквізити доку-

мента про право 

власності або 

оперативного уп-

равління, або ко-

ристування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 

Загальна 

Призначена 

для викорис-

тання під час 

навчання за 

спеціальністю, 

що ліцензуєть-

ся 

Призначена для 

використання за 

іншими спеціа-

льностями від-

повідно до 

отриманої ліце-

нзії 

Строк дії 

договору 

оренди 

 (з____ 

по_____) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріального 

посвідчення 

вул. Апатова 

(Італійська),115 

корпус № 1 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

16940,2 152 16788,2 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 2 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

4561,8 57 4504,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 3 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

7602,6 - 7602,6 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Грецька 

(Гречеська), 29 

Державний вищий 

навчальний заклад 
1858,9 - 1858,9 

Свідоцтво про 

право власності 
- - - 



корпус № 4 «Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

САА № 488088 

вул. Універси-

тетська, 7 

корпус № 5 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

12523,5 226,7 12296,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 - - - 

вул. Казанцева, 

16а 

корпус № 6 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

1140,8 - 1140,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488089 - - - 

вул. Універси-

тетська, 7 

корпус № 7 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

1586,8 - 1586,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 - - - 

вул. Таганрозь-

ка,17 

корпус № 8 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

3769,2 - - 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 311 Законсервований 

вул. .Казанцева, 

3а 

корпус № 9 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

3910,9 329,27 3581,63 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 493 - - - 

пр. Металургів, Державний вищий 6119 - 6119 Свідоцтво про - - - 
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корпус № 11 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

право власності 

ЯЯЯ № 339586 

вул. Енгельса, 33 

корпус № 12 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

1913,1 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України 

вул. Апатова 

(Італійська), 132 

корпус № 13 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

4941,60 - 4941,60 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 33 - - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 14 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

472,30 - 472,30 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 15 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

285,60 - 285,60 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 16 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

325,40 - 325,40 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 



вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 17 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський дер-

жавний технічний 

університет» 

580,80 

- 

580,80 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 

 

 

В.о. ректора                                                                                                                                                      В.С. Волошин 

 

 

 

 



 

 

 

 



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

Найменування 

 лабораторії, спе-

ціалізованого ка-

бінету, їх площа, 

кв. метрів 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, їх 

кількість* 

Опис обладнання, уста-

ткування 

1 2 3 4 

Спеціалізована 

аудиторія еконо-

мічного факульте-

ту ауд. 9.106  

(72,4 м2) 

Фінансовий менеджмент 

 

ТЗН, ПК (15 

один.), ноутбук - 

1,  

мультимедійний  

проектор - 1 

1. ПК (ІВМ SIS620 

Video/SB, SDRAM 64, 

Celeron433, HDD4.1, 

3Com 10/100, CD-ROM 

x48 Samsung, Монітор 

Acer 57c – 15 один. 

2. Комп’ютерні столи – 

15 один. 

3. Стіл викладача – 

1 один. 

4. Мультимедійний 

проектор NEC VT49 

LCD – 1 один. 

Спеціалізована 

аудиторія еконо-

мічного факульте-

ту  

ауд. 9.104  

(71,7 м2) 

Корпоративне управління 

Публічне адміністрування 

ТЗН, ноутбук - 1, 

мультимедійний 

проектор - 1 

Ноутбук Asus К50С, 

15,6 – 2010 р. – 1 один. 

Мультимедійний проек-

тор Epson EBX92 –  

2011 р. –  1 один. 

Спеціалізована 

аудиторія кафедри 

інноватики та уп-

равління 

ауд. 9.306  

(58,5 м2) 

 

Інвестиційний менедж-

мент 

Управління проектами 

Менеджмент організацій 

Методологія наукових до-

сліджень 

 

Ноутбук - 1,  

мультимедійний  

проектор - 1 

Ноутбук Lenovo G500 

Intel (R) Core i3-3110 M 

CPU 2.4 GHz, 4 ГБ ОЗУ 

Двохядерний процесор 

Intel Pentium 2030M –   

1 один. 

Мультимедійний проек-

тор Acer Projector 

X113H, 2014 р. –  

1 один. 

Спеціалізована 

аудиторія кафедри 

інноватики та уп-

равління 

ауд. 9.303  

(48,5 м2) 

Управління конкуренто-

спроможністю 

Управління змінами 

Управління якістю 

Ноутбук - 1,  

мультимедійний  

проектор - 1 

Ноутбук ASUS K50IJ 

Celeron (R) Dual-Core 

CPU 2.00 GHz,2 ГБ ОЗУ 

Двохядерний процесор 

Pentium T4300 

–  1 один. 

Мультимедійний проек-

тор Acer X113H (СОЕ), 

2014 р. – 1 один. 



1 2 3 4 

Методичний кабі-

нет кафедри інно-

ватики та управ-

ління ауд. 9.441  

(18 м2) 

- ПК – 1, монітор – 

1, БФП – 2 один. 

ПК Іntel (R) Celeron (R) 

433, CPU 2.80 GHz, 

SDRAM 64, Video/SB, 

760 МБ ОЗУ, HDD 4.1, 

3Com 10/100, CD-

ROM48 Samsung,  

2014 р. – 1 один. 

Монітор Acer 57c,  

2015 р. – 1 один. 

БФП HP LaserJetPro 

MFP125a, 2015 р. –            

1 один., БФП HP La-

serJet М1132 MFP,        

2016 р. – 1 один. 

Комп’ютерний 

клас  

кафедри охорони 

праці та навколи-

шнього середови-

ща 

ауд. 1.238  

(198,42 м2) 

Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

ПК – 36 один.  

 

Системний блок – про-

цесор Intel Pentium 

G4400; мат. плата Asus 

Н110М-К, пам’ять 

GOODRAM (GR 2400 D 

4642 17S/4G) DDR 4 – 

2400 4 Gb 2133 MHz; 

жорсткий диск Western 

Digital 500 Gb (WD 

5000 LPLX) 

Спеціалізована 

аудиторія кафедри 

економічної теорії 

та підприємництва 

5.310 (57,0 м2) 

Договірне право 

Психологія і лідерство в 

управлінні проектами 

Інтелектуальна власність 

 

ТЗН, ноутбук - 1,  

мультимедійний  

проектор - 1 

Ноутбук Asus E502N – 

2017 р. – 1 один. 

Мультимедійний проек-

тор ViewSonic – 

PjD5154 – 2017 р. –               

1 один. 

72 посадових місця 

Комп’ютерний 

клас кафедри ін-

форматики 

ауд. 508 (72 м2) 

Інформаційні системи в  

менеджменті 

 

ПК – 12 один. Системний блок – про-

цесор Intel Core 4 Gb – 

2012 р. – 12 один. 

Монітор Acer 57c –             

12 один. 

 

 

В.о. ректора        В.С. Волошин 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:  

  - перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, лекційних аудиторій 

є достатнім щодо забезпечення навчального процесу за спеціальністю           

073 «Менеджмент» освітньо- професійної програми «Менеджмент органі-

зацій і адміністрування»; 

- проведені розрахунки за всіма показниками показують, що кількісні 

показники матеріально-технічного забезпечення ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» і кафедри інноватики та управління ві-

дповідають акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти підготовки фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Мене-

джмент організацій і адміністрування». 



7. ВІДОМОСТІ 

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального за-

кладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел 

та інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресур-

сів, здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, прово-

диться її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних дже-

рел. 

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб корис-

тувачів 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 елек-

тронну бібліотеку; – власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; – засоби 

доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз да-

них; – 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 літерату-

ри – 291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 

91340 одиниці.  

 



 

 

На протязі останніх п’яти років простежується стабільна динаміка росту 

фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. 

 

 

 

 

Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної генера-

ції за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного докуме-
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нту у освітньому та науковому процесах вузу.  

 

 

 

Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток електрон-

ної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища вищого 

навчального закладу,  надання дистанційного,  цілодобового доступу до її ре-

сурсів. 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 повно-

текстові версії підручників, навчальних посібників, навчально-

методичних видань, словників тощо; 

- сайт дистанційного навчання; 

- науковий електронний архів (університетській репозиторій),  у якому 

накопичується,  зберігається, розповсюджується та забезпечується пос-

тійний і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій викла-

дачів нашого вузу;  
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- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні 

ресурси віддаленого доступу. 

Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, багатоас-

пектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі  та в 

будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні бібліотеки користува-

чем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобі-

льного пошуку інформації в зручний для користувача час, додаткові сервіси 

роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних бібліографічних ресур-

сів. 

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів (http://umm.pstu.edu) 

налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболонці програмного за-

безпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і структурування інфо-

рмації за ключовими словами, автором, назвою, роком та видом видання, фа-

культетом, кафедрою. Для всіх користувачів доступна статистика загальної 

кількості матеріалів. Сайт НММ поповнюється також монографіями, підруч-

никами і навчальними посібниками викладачів ПДТУ, які з 2014 р. проходять 

обов’язкове грифування вченою радою ун-ту. Всі матеріали доступні корис-

тувачам в авторизованому режимі. 

 

 

http://umm.pstu.edu/


Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» 

орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для навчання сту-

дентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розробок (далі – 

НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес стан-

дартизації 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 розроб-

лені 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 науко-

во-технічну бібліотеку університету.  

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, міждержав-

них і міжнародних стандартів. 

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного ре-

позиторія – колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu). На 

сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з 

чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться робо-



та по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для поширення 

досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання рівня цитова-

ності, інституційний репозиторій зареєстрований в міжнародних відкритих 

архівах ROAR і OpenDOAR. 

 

 

 

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) – це інтерактивна 

платформа для  інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки універ-

ситету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 електрон-

них наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями на архі-

ви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та правової 

інформації, інших освітніх ресурсів. 

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів біб-

ліотека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх викори-

стання (табл. 1). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти років ба-

зою даних електронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково-методичних 

видань ПДТУ. 

 

 

http://ntb.pstu.edu/


Таблиця 1 – Динаміка кількості скачувань електронних видань (за дани-

ми Google Analytics) 

 

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» нау-

ковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової інфор-

мації. 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 ви-

шами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які від-

бирались 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 нау-

кометричних базах даних. 

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів (університе-

ту, факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). Сьогодні українсь-

http://accessengineeringlibrary.com/


кий вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки формальною вимо-

гою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а базовим показни-

ком, 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 забезпе-

чення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних ресурсів, 

бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх фондів, сервіси 

для дистанційних користувачів, надає можливість скористатися безкоштов-

ним 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 кори-

стувачів  – 1320,1 м2.  

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної ро-

боти викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання до-

ступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, до-

відково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а та-

кож для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних техно-

логій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах універси-

тету 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 ін-

формацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» конкретного ви-

дання, підібрати список літератури, професійно скласти бібліографічний 

опис документів. Крім того, за запитами користувачів надається коротка ін-

формація про конкретний факт або подію.  



 

 

Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати заборгова-

ність, спростило систему реєстрації та перереєстрації користувачів, дало мо-

жливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з будь-якого 

комп’ютера, підключеного до Інтернету. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної біб-

ліотеки університету: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування кори-

стувачів бібліотеки; 

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як он-

лайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної бібліо-

теки. 

Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. Ви-

кладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал елект-

ронної 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 біб-

ліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і повнотекстових ре-

сурсів. 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 пер-

шого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено форму-

вання в студентів: 

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних і 

традиційних каталогів, картотек; 

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і науко-

во-дослідної діяльності; 

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку інфор-

мації 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 на-

ближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його прак-

тичної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення студен-

тів. 

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 за-

ходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету постійно використовує в 



своїй роботі віртуальні виставки та презентації як наочно-пізнавальну форму по-

пуляризації 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 най-

повнішого інформаційного забезпечення навчально-виховного та науково-

дослідного процесів, надання інформаційно-методичної допомоги студентам, ви-

кладачам, співробітникам ВНЗ.  

Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має достатню кількість навчальних посібників 

для ведення навчального процесу. Навчальна та наукова література постійно 

оновлюється завдяки придбанню кращих видань вітчизняних та зарубіжних вче-

них. 

Екземпляри фахових періодичних видань є в наявності не тільки в методич-

них кабінетах кафедр економічного факультету, але й в бібліотеці ДВНЗ 

«ПДТУ». За кількістю та різноманітністю періодичні видання повністю задово-

льняють потребу студентів для підготовки до практичних занять, написання кур-

сових, дипломних, наукових робіт, самостійної та індивідуальної роботи. З 2008 

року економічний факультет є організатором з випуску фахового видання «Тео-

ретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності» (сайт збір-

ника http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407), що було внесено у 2012 році до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). У 2013 р. 

проіндексовано і має ICV: 4,05, підтвердженням чого є отриманий у 2014 році 

сертифікат Index Copernicus Value. Внесений на найбільшу в світі бібліографічну 

базу даних WorldCat, у рамках організації OCLC (Online Computer Library Center, 

Inc. (OCLC).  

Крім цього, в університеті випускається збірник наукових праць «Вісник 

Приазовського державного технічного університету, серія: Економічні науки», 

розроблений і відкритий в повнотекстовому доступі сайт збірника 

http://journals.uran.ua/index.php/2225-6725, який внесений до міжнародної науко-

метричної бази даних Index Copernicus з 2014 року ICV: 41,58; ICV 2015: 47.86. 

http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407
http://journals.uran.ua/index.php/2225-6725


 

 

 

 

 

 

 



Наведений аналіз дозволяє зробити висновки, що стан інформаційної ба-

зи забезпечення підготовки фахівців за другим (магістерським) освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» відпові-

дає критеріям та вимогам щодо підготовки фахівців відповідного рівня. 



Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

 

№ 
Назва дисциплін за 

навчальним планом 
Автор 

Назва підручника (навчального  

посібника) 

Видавництво, рік та 

мова видання 

Кількість примі-

рників у бібліо-

теці ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Підготовка бакалаврів (магістрів) 

1 

Інтелектуальна  

власність 

Снегур А. А. Право интеллектуальной собственности Москва : ИНФРА -М, 

2016, рус. 

Е* 

Вівчар О. І.  

[та ін.] 
Інтелектуальна власність 

Тернопіль : ТНЕУ, 

2015, укр. 
Е 

Голощапов А.М. Право інтелектуальної власності К. : Центр учбової 

літератури, 2015, укр. 

Е 

Паливода Ю. В. 
Інтелектуальна власність в Україні : : зб. 

законодав. і нормат. актів 

К. : ПАЛИВОДА 

Ю.В., 2014, укр. 
Е 

Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність К. : Кондор, 2014, укр. Е 

Вачевський М. В. 

[та ін.] 

  Інтелектуальна власність: теорія і прак-

тика інноваційної діяльності 

К. : Професіонал, 

2011, укр. 
5 

Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності К. : ІІВП, 2011, укр. 10 

Ідріс К. 
Інтелектуальна власність - потужний ін-

струмент економічного зростання 
[К.] : [б. и.], 2011, укр. Е 

Антонов В. М. 

 

 

Інтелектуальна власність і комп’ютерне 

авторське право 
Київ : КНТ, 2011, укр. Е 

2 Психологія і лідерство в 

управлінні проектами 

Туриніна О. Л. Диференціальна психологія К. : ВД «Персонал», 

2012, укр. 
1 

Сергєєнкова 

О. П. 

Загальна психологія К. : Центр учбової лі-

тератури, 2012, укр. 
2 

Ходаківський Є. І. Психологія управління К. : Центр учбової лі-

тератури, 2011, укр. 
3 



Романовська Л. І. Диференційна психологія Львів : Новий світ-

2000, 2009, укр. 
10 

Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія К. : Каравела, 2009, 

укр. 
15 

Патрико Т. Б. Загальна психологія К. : ВД «Ін Юре», 

2008, укр. 
30 

Спивак В. А. Организационное поведение М. : Эксмо, 2007, рус. Е 

3 Інвестиційний менеджмент 
Степанова И. П. Инновационный менеджмент Саратов, 2014, рус. Е 

Перерва П. Г. 

та ін. 

Управление инновационной деятельно-

стью 

Белгород : Изд-во 

БГТУ ; Харьков, 2012, 

рус. 

1 

Боярко І. М.,  

Гриценко Л. Л. 

Інвестиційний аналіз К. : Центр учбової лі-

тератури, 2011, укр. 
2 

Сафарян К. В. Инновационный бизнес. Практические 

аспекты оценки активов 

М. : Дело, 2010, рус. 
Е 

Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський 

капітал 

Донецьк : ДВНЗ 

«ДонНТУ», 2010, укр. 
1 

Польшаков В. І.  

     
Інвестиційний менеджмент К. : Кондор, 2009, укр. 3 

Дудар Т.Г., 

Мельниченко  

В. В. 

Інноваційний менеджмент К. : Центр учбової 

літератури, 2009, укр. 10 

Мухамедьяров 

А. М. 

Инновационный менеджмент М. : ИНФРА -М, 2009, 

рус. 
Е 

Юшин С.О.,  

Бугрова О.О.,  

Дорошенко М.М. 

Управління інноваційними проектами К. : [б. и.], 2008, укр. 

10 

  Правик Ю. М.  

 
Інвестиційний менеджмент К. : Знання, 2007, укр. 3 

Федулова Л. І. 

та ін. 

Корпоративні структури в національній 

інноваційній системі України 

К. : вид-во «УкрІН-

ТЕІ», 2007, укр. 
10 

4 Менеджмент організацій 
Гончар В. В. Управління системою стратегічних змін 

в діяльності підприємств : проблеми фо-

Маріуполь : ПДТУ, 

2014, укр. 
4 



рмування, розвитку та використання 

Білопольський  

М. Г. та ін. 

Проблеми обліку, аналізу та впро-

вадження енергозберігаючих інновацій 

промислових підприємств 

Маріуполь : ПДТУ, 

2013, укр. 3 

Верескун М. В. Управління конкурентоспроможністю 

промислових підприємств 

Маріуполь : ПДТУ, 

2012, укр. 
3 

За ред. 

Петрова А. Н. 

Стратегический менеджмент СПб. : Питер, 2012, 

рус. 
Е 

Сафарян К. В. Инновационный бизнес. Практические 

аспекты оценки активов 

М. : Дело, 2010, рус. 
Е 

Ратушняк О. Г. Управління змістом інноваційних проек-

тів 

Вінниця : ВНТУ, 2010, 

укр. 
1 

Бирман Л. А. Общий менеджмент М. : Дело, 2013, рус. Е 

Галицкий В. П. Забезпечення ефективної діяльності ор-

ганізації 

Київ : «Сплайн», 2010, 

укр. 
4 

Микитюк П. П.,  

Сенів Б. Г. 

Інноваційна діяльність К. : Центр учбової лі-

тератури, 2009, укр. 
5 

Василенко В. О., 

Ткаченко Т. І. 

Стратегічне управління підприємством К. : Центр навчальної 

літератури, 2008, укр. 
2 

5 Договірне право 
Мальцева О. В. Правове регулювання соціальних конф-

ліктів 

Маріуполь : ПДТУ, 

2016, укр. 
1 

Кузнецова Ю. В. Право інтелектуальної власності. Набут-

тя прав інтелектуальної власності 

Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017, укр. 
Е 

Кузнецова Ю. В. Право інтелектуальної власності Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017, укр. 
Е 

Кузнецова Ю. В. Набуття прав інтелектуальної власності Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017, укр. 
Е 

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові ві-

дносини 

К.: Знання , 2009, укр. 
5 

Стеценко С. Г. Адміністративне право  

України 

К. : Атіка, 2011, укр. 
1 

Берлач А. І. Правознавство К. : Всеукраїнська 17 



асоціація видавців: 

Правова єдність, 2008, 

укр. 

Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові ві-

дносини 

К. : Ун-т «Україна», 

2009, укр. 
2 

Пащенко І. Н. Економіка праці та соціально-трудові ві-

дносини 

Львів : «Магнолія 

2006», 2009, укр. 
1 

Мужикова Н. М., 

Пузирний В. Ф., 

Семиног Л. А. 

Адаптація соціальної політики та трудо-

вого законодавства України до стандар-

тів ЄС 

Чернігів : Деснянська 

правда, 2009, укр. 1 

Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові ві-

дносини: Збірник завдань і вправ 

К. : Центр учбової лі-

тератури, 2009, укр. 
7 

6 Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

Зацарний В. В. 

та ін. 

Безпека життєдіяльності К. : Основа, 2016, укр. 
1 

Аксьонова О. М.  

та ін. 

Охорона праці в галузі Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2018, укр. 
Е 

Кухарь В. В. Основы экологии Мариуполь : ПГТУ, 

2015, рус. 
Е 

Кухар В. В. та ін. Основи охорони праці Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017, укр. 
Е 

Аксёнова О. Н.  

и др. 

Безопасность жизнедеятельности и граж-

данская защита 

Мариуполь : ПГТУ, 

2017, рус. 
Е 

Кухар В. В. Охорона праці в галузі Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015, укр. 
Е 

Шапошникова  

С. В., 

Чигарьов В. В. 

Система управління охороною праці Донецьк : Ноулідж, 

2012, укр. 1 

Піскунова Л. Е., 

Прилипко В. А., Зу-

бок Т. О. 

Безпека життєдіяльності К. : Академія, 2012, 

укр. 1 

Атаманчук П. С.  

[та ін.] 

Основи охорони праці К. : Центр учбової лі-

тератури, 2011, укр. 
2 

Грибан В. Г., Охорона праці К. : Центр учбової лі- 3 



Негодченко О. В. тератури, 2009, укр. 

Катренко Л. А.,  

Кіт Ю. В., 

Пістун І. П. 

Охорона праці Суми : Університетсь-

ка книга, 2009, укр. 1 

Запорожець О. І., 

Протоєрейський  

О. С., 

Франчук Г. М.,  

Боровик І. М. 

Основи охорони праці К. : Центр учбової лі-

тератури, 2009, укр. 

3 

Геврик Є. О. Безпекажиттєдіяльності: навчальний по-

сібник для студентів вищих навчальних 

закладів 

К. : Ельга-Н : КНТ, 

2008, укр. 22 

Супрович М. П.,  

Сенюк Д. В., 

Замойська К. В. 

Безпекажиттєдіяльності: практикум : 

[посібник] 

К. : Кондор, 2007, укр. 12 

 

 

Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист К. : Знання - Прес, 

2007, укр. 
3 

7 Методологія наукових дос-

ліджень 

Колесников О. В. Основи наукових досліджень К. : Центр учбової 

літ., 2016, укр. 
1 

Бхаттачерджи А.  

    

Методологія і організація наукових дослі-

джень : дослідження в соціально-

економічних науках  

К. : [б. и.], 2016, укр. Е 

Бірта Г. О.    
Методологія і організація наукових дос-

ліджень 

К. : Центр учбової 

літератури, 2014, укр. 
1 

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень К.: АБУ, 2012, укр. 5 

Краус Н. М. 

     

Методологія та організація наукових до-

сліджень 

Полтава : Оріяна, 

2012, укр. 
Е 

Колесников О. В. Основи наукових досліджень К. : Центр учбової 

літ., 2011, укр. 
1 

Ростовський В.С., 

Дібрівська Н. В. 
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8. ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу зай-

мають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 

комісій факультетів. Методичне забезпечення навчального процесу склада-

ється 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, семі-

нарських занять; методичні вказівки до виконання курсових проектів і робіт, 

магістерських робіт; комплекси індивідуальних семестрових завдань; ком-

плекти завдань до контрольних робіт; тести, комплекти екзаменаційних біле-

тів. 

Навчальна та науково-технічна література включає: підручники, навча-

льні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, слов-

ники, монографії, наукові збірки, періодичні видання тощо. 

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам нав-

чальної роботи і новим технологіям навчання. Навчальний процес організо-

вано з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій навчан-

ня та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особис-

тості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобіль-

ності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, 

системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Організація навчального процесу на кафедрі інноватики та управління 

регламентується: організаційними документами, науково-методичним забез-

печенням, навчально-методичним забезпеченням дисциплін та обліково-

звітними документами. 



Навчальний план складено за типовою формою, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України, згідно з чинною освітньою програ-

мою.  

Врахування особливостей і потреб регіону в навчальному плані 

здійснюється на основі:  

- вивчення передового досвіду вищих навчальних закладів України; 

- вивчення потреб безпосередньо на підприємствах м. Маріуполя, До-

нецького регону та України – під час проходження переддипломних практик; 

- участі студентів і викладачів у регіональних та міжнародних конфере-

нціях, літніх школах, ділових зустрічах тощо; 

- залучення провідних викладачів  кафедри інноватики та управління до 

роботи в регіональних та міжнародних проектах. 

Організаційні документи: наказ з організації навчального процесу, план 

роботи кафедри на навчальний рік, розклад занять, графік проведення відк-

ритих занять, графік взаємних відвідувань занять, графік проведення консу-

льтацій викладачами. 

Науково-методичне забезпечення спеціальності: концепція розвитку 

спеціальності, методичні матеріали до виконання та оформлення магістерсь-

ких робіт, програма переддипломної практики. 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін: 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 конт-

рольної роботи, методичні рекомендації до виконання курсової робо-

ти/проекту, курси лекцій (навчальні посібники) з дисциплін, пакети комплек-

сних контрольних робіт. 

Обліково-звітні документи: 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 ме-

тодичних семінарів кафедри. 

Навчальний процес організовано з урахування можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення науко-

вих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, системах управління та організації праці в умо-

вах 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 пла-

ну спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Мене-

джмент організацій і адміністрування» викладачами кафедри  розроблені на-

вчально-методичні комплекси (НМК), які містять: 

- робочу програму дисципліни, 

- методичні вказівки до практичних та семінарських занять, 

- методичні вказівки та тематика з курсового проектування (при необ-

хідності), 

- методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, 

- методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних 

та залишкових знань, ККР), 

- перелік літератури, що рекомендується для вивчення дисципліни. 

Навчально-методичні комплекси розроблено згідно з вимогами Мініс-

терства освіти і науки України. Вони базуються на затвердженій у встанов-

леному порядку освітній програмі (ОП) відповідно до другого (магістер-

ського) освітнього рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» з освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Аудиторне навантаження студента не перевищує 15 годин на тиждень. 



Заняття розпочинаються о 8.30. Вікон між аудиторними заняттями не-

має. Спостерігається чергування лекційних та практичних занять. 

При розробці перспективних навчальних планів та навчально-

методичних комплексів із дисциплін циклу професійної підготовки прово-

диться координація діяльності з провідними навчальними закладами (Київсь-

кий національний економічний університет, Київський національний універ-

ситет імені Т. Шевченка, Дніпропетровський національний університет, За-

порізький національний технічний університет, Запорізький національний 

університет та ін.). 

Навчальний план підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» 

з освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адмініструван-

ня» денної форми навчання надається. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що навчальний план та 

освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» з 

освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України. 

 

Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін 

 

 Викладачами кафедри інноватики та управління на основі нормативних 

навчальних програм, що схвалені Науково-методичною комісією з професій-

ної освіти МОНУ, розроблені власні навчальні і робочі програми дисциплін з 

урахуванням власного досвіду та методичних рекомендацій провідних спеці-

алістів з відповідних дисциплін. Навчальні і робочі програми за всіма дисци-

плінами викладені на сайті ДВНЗ «ПДТУ» в розділі навчально-методичні ма-

теріали (https://umm.pstu.edu.). 

Навчальні робочі програми вибіркових дисциплін розроблені виклада-

чами кафедри інноватики та управління самостійно з урахуванням власного 

досвіду та методичних рекомендацій провідних спеціалістів з відповідних 

дисциплін. 

https://umm.pstu.edu/


Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що всі дисципліни забез-

печені робочими навчальними програми навчального плану освітньої про-

грами підготовки фахівців за другим освітнім рівнем (магістр) спеціальності 

073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організа-

цій і адміністрування» обговорені і затверджені методичною комісією еко-

номічного факультету та кафедрою. Кожна робоча навчальна програма міс-

тить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, орга-

нізаційні форми її вивчення, види та обсяг навчальної роботи студентів, ви-

значає форми та засоби поточного, модульного і підсумкового контролю за 

системою ECTS. 

 

Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, 

дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з  

використанням інформаційних технологій) 

  

Для навчальних дисциплін навчального плану викладачами кафедри 

інноватики та управління розроблено методичні вказівки до семінарських/ 

практичних занять, а також завдання контрольних робіт для студентів. За-

вдання для самостійної підготовки студентів розробляються для усіх дисцип-

лін навчального плану. 

Самостійна й індивідуальна робота є основним засобом оволодіння нав-

чальним  матеріалом протягом часу, вільного від обов’язкових навчальних 

занять. Навчальний час, відведений для самостійної й індивідуальної роботи 

студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менш 

ніж 1/3 і не більш ніж 2/3 від загального обсягу часу, відведеного для ви-

вчання конкретної навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента 

над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисцип-

ліни, підручниками, навчальними і методичними посібниками, конспектами 

лекцій викладача, практикумом, переліком наукової та фахової, монографіч-



ної і періодичної літератури тощо. Методичні матеріали для самостійної ро-

боти передбачають можливість самоконтролю з боку студента.  

При організації самостійної роботи студентів з використанням складних 

систем доступу до інформації передбачається можливість отримання необ-

хідної 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 навчаль-

них дисциплін надані в таблиці даного розділу. 

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 дисцип-

ліни 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 іс-

питів та заліків, тести, тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань 

для комплексної перевірки знань з дисципліни та інше. Вони розробляються 

викладачами кафедри інноватики та управління з урахуванням освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної програми, ро-

бочих програм навчальних дисциплін. 

Склад цього виду методичного забезпечення навчального процесу зале-

жить від виду контролю: 



• вхідний (визначає початковий рівень та ступінь диференційованості 

знань у групі з метою забезпечення максимальної індивідуалізації викладан-

ня); 

• поточний контроль як аудиторної, так і самостійної роботи студентів; 

• підсумковий семестровий контроль (залік, екзамен); 

• контроль залишкових знань. 

Методичне забезпечення контрольних робіт з кожної дисципліни вклю-

чає пояснювальну записку, зміст структурних частин, серед яких: теоретична 

частина, практична частина, критерії оцінювання, перелік нормативно-

довідкової літератури. 

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й уза-

гальнення знань, здобутих студентом, та їх застосування для комплексного 

вирішення фахового завдання. Студенти обирають теми курсових робіт і на-

укових керівників та затверджують їх на кафедрі. Керівництво курсовими 

роботами доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Тематика кур-

сових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується 

з практичними потребами фаху.  

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі наукового 

керівника і двох членів кафедри. Результати захисту курсової роботи оціню-

ються за стобальною шкалою. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протя-

гом одного року, потім списуються в установленому порядку.  

Згідно навчальних планів студенти виконують курсову роботу з дисцип-

ліни «Менеджмент організацій» (1-й семестр) та курсовий проект з дисцип-

ліни «Управління проектами» (2-й семестр). З кожної дисципліни є методич-

ні рекомендації до виконання курсової роботи/проекту (див. табл.). 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що державна атестація за-

безпечена 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 кон-

трольні роботи (ККР) з гуманітарної і технічної, природничо-наукової, профе-

сійної та практичної підготовки. Комплексна контрольна робота (ККР) – це 

перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує вміння застосову-

вати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. ККР розробля-

ються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фа-

хівця 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 менш 15 варіантів форма-

лізованих завдань рівнозначної складності, термін виконання яких знахо-

диться в межах 80-90 хвилин. Всі завдання ККР повинні мати професійне 

спрямування та їх вирішення має вимагати від студентів не розрізнених 

знань окремих тем розділів дисципліни, а їх інтегрованого застосування. 

Оцінка за виконання ККР виставляється відповідно до існуючих поло-

жень за стобальною шкалою. При розробці критеріїв оцінки за основу слід 

брати повноту і правильність виконання завдань. Крім цього, необхідно вра-

ховувати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони в конкретних ситу-

аціях; 



- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- встановлювати різницю між причинами і наслідками; 

- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-

тати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно з дотриманням ви-

мог ЄСКД та ЄСТД. 

Пакети ККР розроблено для всіх нормативних дисциплін циклу під-

готовки за другим (магістерським) освітнім рівнем кафедрами, що відпові-

дають за викладання дисциплін. Вони використовуються: 

- при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою ко-

рекції робочих навчальних програм, удосконалення організації навча-

льного 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 інноватики та уп-

равління і направлено на рецензування. Після доопрацювання пакети ККР 

було подано на затвердження методичної ради факультету та ректору. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що структура кожного 

комплексного контрольного завдання складається з теоретичних та практич-

них завдань, переліку довідкової літератури, критеріїв оцінки їх виконання. 

Зміст завдань відповідає вимогам за другим (магістерським) освітнім рівнем 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» денної форми навчання, а також вимогам 

щодо умінь та знань студентів, передбачених відповідними робочими про-

грамами дисциплін. Забезпеченість ККР – 100 % з усіх екзаменаційних дис-

циплін навчального плану. 

 

 



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 За-

коні «Про вищу освіту», з урахуванням положень Концепції досконалості 

Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту 

якості ISO серії 9000. 

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «ПДТУ» є невід’ємною скла-

довою частиною загальної підготовки спеціалістів. Згідно навчального плану 

в рамках підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент» з освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» передба-

чена переддипломна практика. Переддипломна практика здійснюється на базі 

кафедри, а також в організаціях, на підприємствах міста та регіону згідно до-

говорів про проведення практики студентів вищого навчального закладу.  

Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» прийнято рішення про активізацію ви-

користання і закріплення бази практики місцевих підприємств, а також про-

ведення практики у майстернях та лабораторіях університету. 

Методичне забезпечення практик відповідає вимогам «Методичних ре-

комендацій зі складання програм практики студентів вищих навчальних за-

кладів України». Програма практики складається на кафедрі інноватики та 

управління та є у наявності. 

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону 

(ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «Азовелектрос-

таль»), міжнародних компаніях, у наукових та  навчально-дослідних устано-

вах (у т. ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого і 

середнього бізнесу в 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 



Інноватики та управління розроблено наскрізну програму проходження прак-

тики, яка допомагає закріпити теоретичні знання на кожному етапі підготов-

ки фахівців згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціальності, сфор-

мувати професійні вміння та навички, здібності у студентів приймати самос-

тійні рішення в реальних умовах.  

Інформація про бази практик наведена в таблиці (пункт 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 інноватики та уп-

равління 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 ко-

нтролю під час навчальних занять визначається кафедрою. 

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення матері-

алу 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 навча-

льного матеріалу. Протягом семестру викладач виставляє в студентському 

журналі результати поточного та модульного контролю. Наприкінці семестру 

(після закінчення вивчення дисципліни) за результатами модульного контро-

лю 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 дис-

ципліни за даний семестр є відомість підсумкового контролю (екзаменаційна, 

залікова), в якій за допомогою оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» фіксується підсумкова оцінка успішності студентів за се-

местр і розраховується в балах семестровий рейтинг студента з даної дисци-

пліни.  

Результати рейтингової оцінки є підставою для виставлення підсумко-

вої оцінки знань студента за конкретною дисципліною без додаткового скла-

дання заліків та обов’язкового складання іспитів. За бажанням студента при 

згоді викладача дозволяється підвищення рейтингу згідно з «Тимчасовим по-

ложенням про організацію освітнього процесу в Державному вищому нав-

чальному закладі «Приазовський державний технічний університет», затвер-

дженим Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» 28.08.2015 р. протокол № 1 (протягом 

семестру з екзаменаційних дисциплін студент має можливість набрати не бі-

льше 60 балів зі 100). Провідні викладачі розробляють власні системи конт-

рольних заходів з кожної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів нав-

чання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. 

Він включає семестровий контроль та державну атестацію студента. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріа-

лу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом. Семестровий екзамен – це форма перевірки засвоєння студентом те-

оретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, роз-

витку його творчого мислення, набутих навичок, умінь застосовувати їх при 

вирішенні практичних завдань. 

Екзамени складаються студентами в період, визначений навчальним 

планом, в терміни, що передбачені розкладом. 

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкрет-



ної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені ро-

бочим тематичним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 

Екзамени та заліки складаються студентами усно та письмово. 

Результати складання заліків та екзаменів, курсових і кваліфікаційних 

робіт оцінюються за бальною шкалою: екзамени та заліки за шкалою, що на-

ведена в 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 завдан-

ня. 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 екзамену. Залік та екзамен виставля-

ється у кількості 40 балів з урахуванням набраних впродовж семестру балів.  

Під час складання екзаменів викладачі використовують єдиний крите-

рій оцінки знань студентів, затверджений кафедрою, який передбачає: 

1. Оцінка «відмінно» припускає відповідь на рівні самостійного мис-

лення,  повне знання курсу, вміння скласти план за питаннями та логічно ви-

словлювати матеріал відповідно до нього, вміння застосовувати основні по-

ложення теорії до аналізу явищ дійсності, глибоке знання нормативних до-

кументів, знання додаткової літератури. 

2. Оцінка «добре» припускає добре знання  програмного матеріалу, ло-

гічну відповідь за самостійно складеним планом, знання основних норматив-



них документів. У відповіді можуть бути незначні недоліки. 

3. Оцінка «задовільно»  припускає знання основних положень курсу 

при недостатньо правильних формулюваннях та деяких порушеннях послідо-

вності 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 теорети-

чні положення до аналізу  явищ дійсності. 

Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної причи-

ни, 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 інновати-

ки та управління існують всі необхідні навчально-методичні засоби, які пот-

рібні для організації підготовки фахівців за другим освітнім рівнем (магістр) 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» денної форми навчання. 

Викладачі кафедри постійно працюють над написанням наукових ро-

біт, у тому числі над навчальними посібниками та підручниками. За останні 

п’ять років членами кафедри інноватики та управління розроблено і надруко-

вано 13 монографій (в тому числі 8 колективних). 

Методичний кабінет кафедри повністю забезпечено робочими програ-

мами дисциплін, які викладаються викладачами кафедри, методичними вка-

зівками для проведення практичних занять, виконання курсових проек-

тів/робіт, магістерських робіт, організації самостійної роботи студентів.  

При підготовці фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» використовується комп’ютерна техніка. 

При вивченні дисциплін фахової підготовки використаються  пакети прикла-



дних програм, основні з яких: Microsoft Word, Microsoft Excel, Statistica v.5.0, 

Microsoft Project, Project Expert та інші. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки: 

 фахову підготовку за другим (магістерським) освітнім рівнем спеціаль-

ності 073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» в ДВНЗ «ПДТУ» в повному обсязі 

забезпечено кваліфіковано розробленою нормативно-правовою базою  

організації навчального процесу; 

 усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними розробка-

ми, які за змістом і структурою базуються на освітній програмі підгото-

вки фахівців за другим освітнім рівнем (магістр) спеціальності            

073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Менеджмент ор-

ганізацій і адміністрування», вимогах Міністерства освіти і науки Укра-

їни, досвіді провідних економічних ВНЗ України; 

 забезпеченість підготовки фахівців за другим освітнім рівнем спеціаль-

ності 073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» навчально-методичною, навчаль-

ною та спеціальною літературою відповідає всім вимогам; 

 на сайті ДВНЗ «ПДТУ» викладені всі необхідні науково-методичні ма-

теріали (конспекти лекцій, плани семінарських/практичних занять, ме-

тодичні вказівки до самостійної роботи студентів, інші методичні роз-

робки викладачів кафедри інноватики та управління); 

 при підготовці фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем спе-

ціальності 073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми «Мене-

джмент організацій і адміністрування» використовуються пакети прик-

ладних програм. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Забезпечення навчальними програмами 

 
№  

з/п 

Найменування дисципліни 

за навчальним планом 

Відмітка про  

наявність  

програми (так/ні) 

Найменування  

розробника  

програми 

1 Психологія і лідерство в 

управлінні проектами 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра економічної теорії та 

підприємництва 

доц., к.ф.н.  

Швець Г.О. 

2 Інформаційні системи в 

менеджменті 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра фінансів і 

банківської справи 

доц., д.е.н. 

Мінц О.Ю. 

3 Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра охорони праці й на-

вколишнього середовища 

проф., д.т.н. 

Кухар В.В. 

4 Інвестиційний  

менеджмент 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

проф., д.е.н. 

Логутова Т.Г. 

5 Методологія наукових  

досліджень 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.т.н.  

Фролова З.В. 

6 Інтелектуальна власність Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра економічної теорії та 

підприємництва 

доц., к.ф.н.  

Швець Г.О. 

7 Договірне право Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра економічної теорії та 

підприємництва 

к.ю.н. 

Кузнецова Ю.В. 

8 Фінансовий менеджмент Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра фінансів і  

банківської справи 

доц., д.е.н. 

Хаджинова О.В. 

9 Управління змінами Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.е.н. 



Сагірова А.С. 

10 Публічне адміністрування Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.е.н. 

Сагірова А.С. 

11 Менеджмент організацій Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.е.н. 

Сагірова А.С. 

12 Управління проектами Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.т.н. 

Солідор Н.А. 

13 Корпоративне управління Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.е.н. 

Сагірова А.С. 

14 Управління якістю Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.т.н.  

Фролова З.В. 

15 Управління конкуренто-

спроможністю 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра економічної теорії та 

підприємництва 

доц., к.ф.н.  

Швець Г.О. 

16 Теорія та практика бізнес-

планування 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.т.н. 

Солідор Н.А. 

17 Закупівлі, контракти та 

логістика в проектах 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.е.н. 

Сагірова А.С. 

18 Маркетинг інновацій Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інноватики та  

управління 

доц., к.т.н.  

Фролова З.В. 

 

 

 



2. Методичне забезпечення курсового проектування 
 

Найменування  

навчальної  

дисципліни 

Семестр, в якому  

передбачена курсова  

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних  

розробок 

тематики курсових  

робіт (проектів) 

Менеджмент  

організацій 

1 + + 

Управління  

проектами 

2 + + 

 

           3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Наймену-

вання 

практики 

Семестр 

в якому  

передба-

чена 

практика 

 

Трива-

лість 

практи-

ки (ти-

жнів) 

Інфор-

мація 

про на-

явність 

програм 

практик 

(«+» або 

«-») 

Найменування  

бази для  

проходження практик 

 

Інформація 

про наявність 

угод про  

проходження 

практик  

(дата, номер, 

строк дії) 

1 2 3 4 5 6 

Переддип-

ломна 

практика 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

+ 

ПрАТ «МК «Азовсталь» 

 

 

№ 8/2018 від 

01.11.2017 р. 

з 01.01.2018 по  

31.12.2018 р. 

ПрАТ «ММК  

ім. Ілліча» 

 

 

 

№ 24/2018 від 

22.12.2017 р. з 

01.01.2018 по  

31.12.2018 р. 

(копія 

додається) 

 

АТКБ «Приват Банк» 

 

 

№ 159/2018 від 

07.06.2017 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

ТОВ «Промремморст-

рой» 

№ 84/2018 від 

07.05.2018 р. 

з 03.09-

12.10.2018 р. 

(копія 

додається) 

Маріупольська міська 

рада 

№ 127/2018 від 

12.06.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 



1 2 3 4 5 6 

Переддип-

ломна 

практика 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

+ 

Маріупольські МЕМ 

№ 90/2018 від 

30.05.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

ПрАТ «Азовелектрос-

таль» 

№ 

525АЭСр/137/2

018 від 

15.06.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

ТОВ «Сільпо-ФУД» 

№ 93/2018 від 

22.08.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

КП «МВУ ВКГ» 

№ 136/2018 від 

11.06.2018 р. 

з 10.09-

27.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

Туристична агенція 

«VSESVIT» 

№ 61/2018 від 

16.04.2018 р. 

з 03.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

ВО «Волновахаміжрай-

тепломережа» 

№ 64/2018 від 

04.04.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

ТОВ «Телеканал СТБ» 

№ 78/2018 від 

21.05.2018 р. 

з 10.09-

28.09.2018 р. 

(копія 

додається) 

 

 

В.о. ректора        В. С. Волошин 

 

 

 



9. Результати освітньої діяльності 

 

З метою проведення комплексного аналізу якості підготовки фахівців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менедж-

мент організацій і адміністрування» у весняному семестрі поточного року 

були проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з гума-

нітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих (фахових) дисцип-

лін. Результати проведення цих контрольних робіт, а також результати 

останньої екзаменаційної сесії наведені у таблицях 9.1-9.3. Підсумки вико-

нання комплексних кваліфікаційних контрольних робіт показують, що студе-

нти спроможні мобілізувати знання, яких вони набули при вивченні гумані-

тарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. 

Абсолютна успішність та якість підготовки магістрів за результатами 

виконання ККР становить: 

- з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки – успішність 

100 %, якість 83 %, що перевищує норматив на 23 %. 

При порівнянні результатів ККР з результатами попереднього контролю 

за цими дисциплінами (результати сесії 2017-2018 навчального року) виявле-

но, 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 вимо-

гам і загальним тенденціям навчального процесу. 

Вагомою складовою частиною підготовки фахівців з менеджменту є 

курсове проектування. За період навчання студенти виконують одну курсову 

роботу та один курсовий проект. 



Успішність виконання курсових робіт/проектів складає 100 % при се-

редній якості 84 %. 

Відгуки на спеціалістів-випускників ДВНЗ «ПДТУ» зосереджені на ви-

пускаючих спеціальних кафедрах. На термін акредитації негативних відгуків 

на недоліки щодо підготовки спеціалістів до ДВНЗ «ПДТУ» не надходило. 

Більшість випускників ДВНЗ «ПДТУ» останніх років відповідають 

встановленій в університеті моделі: високий рівень професійних знань, дос-

конале володіння обчислювальною технікою, володіння однією або двома 

іноземними мовами, відповідні навички щодо вирішення питань енекологіч-

ного менеджменту та безпеки життєдіяльності у галузі праці спеціаліста. 

В цілому випускники відповідають сучасним вимогам. Випускники 

ДВНЗ «ПДТУ» успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя:  

ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», а також на провідних під-

приємствах міст України (Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Бер-

дянськ) та за межами країни. Серед випускників ДВНЗ «Приазовський дер-

жавний технічний університет» багато керівників виробництва різного рівня. 

Наведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 

- контрольні вимірювання залишкових знань студентів з гуманітарних, 

фундаментальних та професійних дисциплін показали відповідність показни-

ків якості та успішності встановленим вимогам; 

- показники успішності та якості останньої перед акредитацією екзаме-

наційної сесії відповідають встановленим критеріям; 

- працевлаштування випускників практично повне. Відгуки підприємств 

щодо якості підготовки фахівців позитивні. Підприємства високо оцінюють 

підготовку фахівців кафедрою інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ»; 

- якість підготовки фахівців в цілому достатня та відповідає потребам 

сучасних підприємств. 



Динаміка змін контингенту студентів 

 Напряму підготовки (спеціальності) 073 «Менеджмент»  із освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

 (по очній формі навчання) 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Роки 

2016 рік 

курси 

2017 рік 

курси 

2018 рік 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

Всього студентів у Приазовському 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: 

 бакалаврів 

18 9 14 11 - - 23 13 13 13 - - 16 15 18 11 - - 

  магістрів - - - - 7 1 - - - - 6 7 - - - - 13 6 

3 

Кількість студентів (бакалаврів), яких відрахова-

но: 

 всього; 

1 1 2 3 - - - 1 1 1 - - - - - - - - 

 за невиконання навчального плану 1 1 1 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини. - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 

Кількість студентів (магістрів), яких відрахова-

но: 

 всього; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за невиконання навчального плану - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
всього; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 поновлених на навчання. - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Кількість студентів (магістрів), які зараховані на 

старші курси: 

 всього; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

В.о. ректора              В.С. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динаміка змін контингенту студентів 

 Напряму підготовки (спеціальності) 073 «Менеджмент» із освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

 (по заочній формі навчання) 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2016 рік 

курси 

2017 рік 

курси 

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.відповідного 

року 

79 98 417 391 340 272 73 68 160 319 383 382 236 135 80 168 355 284 352 284 140 

2 
Всього студентів на спеціальності: 

 бакалаврів 

6 5 16 10 13 - - 9 15 15 13 10 - - 5 20 19 15 15 - - 

  магістрів - - - - - 3 - - - - - - 21 3 - - - - - 42 17 

3 

Кількість студентів (бакалаврів), яких відрахова-

но: 

 всього; 

- - 5 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 

 за невиконання навчального плану - - 3 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини. - - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Кількість студентів (магістрів), яких відраховано: 

 всього; 

- - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 

  за невиконання навчального плану - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 

  за грубі порушення дисципліни; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  у зв’язку з переводом до інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  інші причини. - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

4 

Кількість студентів (бакалаврів), які зараховані 

на старші курси: 

 всього; 

- 3 3 1 1 - - - 4 1 2 - - - - - - - - - - 



 переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - 3 3 1 - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - 

Кількість студентів (магістрів), які зараховані на 

старші курси: 

 всього; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

В.о. ректора             В.С. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



10. Перелік зауважень контролюючих органів приписів 

 

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів в галу-

зі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльно-

сті)» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 

державний технічний університет» (з 09.01.2013 р. по 11.01.2013 р.) були ви-

словлені наступні пропозиції: 

1) посилити роботу щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, які залучені до підготовки фахівців з менеджменту, в провідних 

навчальних закладах України, що здійснюють підготовку фахівців за цією 

спеціальністю; 

2) забезпечити розробку дистанційних технологій навчання за спеціаль-

ністю «Менеджмент» на базі електронних конспектів лекцій; 

3) розширити зв’язки з провідними вітчизняними закладами освіти і під-

приємствами з метою проходження переддипломної пракики студентами; 

4) посилити профорієнтаційну роботу з метою залучення найкращих ви-

пускників шкіл та технікумів до навчання зі спеціальності «Менеджмент». 

Для усунення вказаних недоліків кафедрою інноватики та управління 

було здійснено наступні заходи. 

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфі-

кації, покращенням якості викладання, займаються науково-методичною та 

науковою роботою: 

Логутова Т.Г – ІПК ДВНЗ «ПДТУ», свідоцтво про підвищення кваліфі-

кації за напрямом «Менеджмент» ІП 24815706/000013-17, тема: «Управління 

проектною діяльністю на великому промисловому підприємстві»,            

16.01.2017 р.; Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Універ-

ситет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук Украї-

ни, категорія «Завідувачі (начальники) кафедр, університетів, академій, ін-



ститутів», м. Київ (29.01.2018-30.06.2018 р.) СП 35830447/1533-18, тема «Ре-

сурсне забез-печення діяльності ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»; Запорізький національний технічний університет, економіко-

гуманітарний інститут, факультет економіки та управління, кафедра менедж-

менту, ПК за напрямом «Менеджмент», м. Запоріжжя (21.02.2018-        

27.08.2018 р.), свідоцтво № 00078 (наказ № 67-К від 19.02.2018 р.). 

Солідор Н. А. – підвищення кваліфікації: стажування (тренінги) в Кра-

ківському політехнічному університеті ім. Тадеуша Костюшко (Польща) в 

рамках реалізації міжнародного проекту 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPCR (MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of 

competence-based curricula in material engineering according to the best 

experience of Bologna Process» за дисциплінами: «Project Management», 

«Transferable Skills, «Thin Films in Energy Saving Technologies», «Materials 

From Renewable Sources», etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES EduPack 

2015, Cracow, Poland, 19 July-02 August 2015, Certificate of attendance                    

№ 39/2015/MMATENG; стажування на ПрАТ «МК «Азовсталь», управління 

«Планування і розвитку персоналу»,  тема: «Особливості управління іннова-

ційними проектами на великих металургійних підприємствах у складі холди-

нгу», свідоцтво № ІП 24815706/000216-17 з 19 червня по 30 вересня 2017 р.; 

Запорізький національний технічний університет, економіко-гуманітарний 

інститут, факультет економіки та управління, кафедра менеджменту. ПК за 

напрямом «Менеджмент», м. Запоріжжя (21.02.2018-27.08.2018 р.) свідоцтво 

№ 00076 (наказ № 67-К від 19.02.2018 р.). 

Фролова З. В. – стажування на ПрАТ «МК «Азовсталь», технологічне 

управління,  відділ «Інновацій та розвитку», тема: «Особливості управління 

інноваційною діяльністю крупних промислових підприємств в кризових умо-

вах», свідоцтво №  ІП 24815706/000215-17, з 19 червня по 30 вересня 2017 р.; 

Запорізький національний технічний університет, економіко-гуманітарний 

інститут, факультет економіки та управління, кафедра менеджменту. ПК за 



напрямом «Менеджмент», м. Запоріжжя (21.02.2018-27.08.2018 р.) свідоцтво           

№ 00077 (наказ 67-К від 19.02.2018 р.). 

Шестакова Т. М. – Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ. Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації з менеджменту, тема:  «Менеджмент в вироб-

ничій сфері» 12СПВ 136190, від 02.03.15 р. з 29.12.14 по 20.02.15 р.; Запорі-

зький національний технічний університет, економіко-гуманітарний інститут, 

факультет економіки та управління, кафедра менеджменту. ПК за напрямом 

«Менеджмент», м. Запоріжжя (21.02.2018-27.08.2018 р.), свідоцтво № 00079 

(наказ 67-К від 19.02.2018 р.) 

Колодяжна І. В. – Варненський економічний університет, м. Варна, Бол-

гарія, серифікат № 000034 «Balancing economic and legal processes in society 

and business environment in the context of globalization», 24.09.- 01.10.2016 р.; 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Ту-

ган-Барановського, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 

01566057/000009-17, тема: «Проведення системи управління вищого навча-

льного закладу у відповідність до стандарту ISO 9001: 2015», 28.03-

21.04.2017 р. 

За всіма дисциплінами навчального плану підготовки магістрів за спеці-

альністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент 

організацій і адміністрування» підготовлені та розміщені на сайті навчально– 

методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» (www.umm.pstu.edu) наступні види 

навчально-методичних розробок: конспекти лекцій, методичні вказівки до 

самостійної роботи студентів, методичні вказівки до практичних робіт, до 

виконання курсових робіт, а також методичні вказівки щодо проходження 

переддипломної практики та виконання магістерських робіт. 

На порталі дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ» за всіма дисципліна-

ми навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менедж-

мент», освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміні-

стрування» розміщені тестові  завданя для проведення першого етапу екза-

менів (згідно наказу № 147-05 від 27.10.2016 р. та Порядку  щодо  організації 

http://www.umm.pstu.edu/


та проведення іспитів з обов’язковим тестуванням студентів економічного 

факультету). Крім цього, всі викладачі підготували та використовують у нав-

чальному процесі презентації з окремих тем лекційного матеріалу.   

Викладачі кафедри інноватики та управління активно проводять проф-

орієнтаційну роботу з метою залучення найкращих випускників шкіл та ко-

леджів (машинобудівний коледж ПДТУ, Маріупольський механіко-

металургійний коледж ПДТУ, Маріупольський коледж ПДТУ, Маріупольсь-

кий будівельний коледж тощо),  до навчання зі спеціальності «Менеджмент». 

Кожного року найкращі студенти коледжів приймають участь в Круглих сто-

лах, які проводить кафедра інноватики та управління, за результатами яких 

публікується збірник тез доповідей (2016 р. «Інноваційний пріоритет розвит-

ку вітчизняних підприємств у сучасних умовах», 2017 р. «Інноваційні підхо-

ди до рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту 

в національному господарстві»). Крім цього, два рази на рік під час шкільних 

канікул викладачі кафедри інноватики та управління читають школярам 

ознайомчі лекції, графіки проведення яких зберігаються в методичному кабі-

неті кафедри.  

Розширення зв’язків з провідними вітчизняними закладами освіти і під-

приємствами реалізується за рахунок листування з підприємствами м. Маріу-

поля та регіону Приазов’я з пропозицією підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, проходження практики студентами. Так, у порів-

нянні з попереднім роком була збільшена кількість баз для проходження пе-

реддипломної практики. За останній рік студенти спеціальності 073 «Мене-

джмент» з освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адмі-

ністрування» пройшли практику більш ніж на 10 підприємствах міста               

(ТОВ «Телеканал «СТБ», Маріупольські МЕМ ДП «НЕК «Укренерго»,   

АТКБ «Приват Банк», ТОВ «Промремморстрой», Маріупольська міська рада, 

ПрАТ «Азовелектросталь», КП «МВУ ВКГ», ВО «Волновахаміжрайтепломе-

режа», Туристична агенція «VSESVIT», ТОВ «Сільпо-ФУД» тощо). В рамках 



співпраці кафедри з провідними підприємста Маріуполя та України було 

отримано наукові результати, які впроваджені в діяльність підприємств. 

На кафедрі інноватики та управління приділяється особлива увагу роз-

витку спільної науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри та магістрантів шляхом виконання дослідницьких тем з підготовкою 

публікацій. Так, студентами під керівництвом вкладачів опубліковано 95 тез 

доповідей (регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука-

перші кроки», м. Маріуполь; міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі 

управління та адміністрування: ініціативи молоді», м. Харків та ін.). 

В рамках співпраці з міжнародними організаціями проводяться тренінги 

на базі «Регіонального центру бізнес-навичок» ДВНЗ «ПДТУ», на які запро-

шуються провідні фахівці з менеджменту та адміністрування провідних між-

народних організацій та закордонних закладів. 

Всі рекомендації акредитаційної експертної комісії було враховано при 

впровадженні освітньої діяльності щодо підготовки фахівців другого (магіс-

терського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» з освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» в ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет».  

Відповідно до вищевикладеного, подальша акредитація підготовки ма-

гістрів спеціальності 073 «Менеджмент» з освітньо-професійної програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» є цілком доцільною. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до 

акредитації 

 

Стислі висновки кожного розділу (підрозділу) з результатами  

розрахунків 

 

Таблиця 1 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) 

за освітньо-кваліфікаційними  

рівнями 

Норматив Фактично Відхилення 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р № 347 

Кадрові вимоги щодо забезпечення  

освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти 

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 праців-

ників, які працюють в закладі освіти за основним мі-

сцем роботи та мають відповідну спеціальність, рі-

вень наукової та професійної активності яких засвід-

чується виконанням за останні п’ять років не менше 

п’яти умов з вимог до визначення рівня наукової та 

професійної активності науково-педагогічних (нау-

кових) працівників і які не входять (входили) до жо-

дної групи забезпечення цього або іншого вищого 

навчального закладу в поточному навчальному році 

+ 

1 д.е.н., 

проф.,  

2 к.е.н 

- 

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 

освітньої програми): 
   

3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за від-

повідною або спорідненою спеціальністю 
+ + + 

3.2. наукового ступеня та вченого звання за відповід-

ною або спорідненою спеціальністю 
+ + - 

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової ро-

боти 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 ак-

тивності, який засвідчується виконанням не менше 

чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 

30 Ліцензійних умов 

+ + - 



5.Наявність у складі групи забезпечення спеціально-

сті науково-педагогічних або наукових працівників, 

які працюють у закладі освіти за основним місцем 

роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціа-

льності 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 магіст-

ра: 

  

 

6.1. які мають науковий ступень та/або вчене звання  60 83,3 +23,3 

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора 

20 
25 +5 

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 

та форм навчання з відповідної спеціальності на одно-

го з членів групи забезпечення  

Не більше 

30 

10 

 

 

-20 

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахо-

вої) 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 ступенем 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. ректора        В.С. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за освітньо-

кваліфікаційними рівнями 

Норматив Фактично Відхилення 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 
1. Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної га-

рантії якості вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних ди-

сциплін, години, форми контролю, % 

100 100 - 

1.2. Підвищення кваліфікації викла-

дачів постійного складу за останні 5 

років, % 

100 100 - 

1.3. Чисельність науково – педагогіч-

них (педагогічних) працівників, що 

обслуговують спеціальність і працю-

ють у навчальному закладі за основ-

ним місцем роботи, які займаються , 

вдосконаленням навчально методич-

ного забезпечення, науковими дослі-

дженнями, підготовкою підручників 

та навчальних посібників, % 

100 89 -11 

2. Результати освітньої діяльності (рі-

вень підготовки фахівців), не менше 

% 

   

2.1. Рівень знань студентів з гумані-

тарної та соціально – економічної 

підготовки: 

   

2.1.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 

Не передбачено  

навчальним планом 
2.1.2.. Якісно виконані контрольні 

завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 

50 

2.2. Рівень знань студентів з природ-

но – наукової (фундаментальної) під-

готовки: 

  

2.2.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 

Не передбачено  

навчальним планом 
2.2.2. Якісно виконані контрольні за-

вдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 

50 

2.3 Рівень знань студентів зі спеціа-

льної (фахової) підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні 90 100 +10 



завдання, % 

2.3.2. Якісно виконані контрольні за-

вдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 

50 81 +31 

3. Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчально-

го закладу наукових підрозділів 
+ + - 

3.2. Участь студентів у науковій ро-

боті (наукова робота на кафедрах та в 

лабораторіях, участь в наукових кон-

ференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

+ + - 

1.Технологічні вимоги 

щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв.метрів на 

одну особу для фактичного контин-

генту студентів та заявленого обсягу 

з урахуванням навчання за змінами) 

2,4 6,65/4,59 +4,25/+2,19 

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного вико-

ристання в навчальних аудиторіях 

(мінімальний відсоток кількості ау-

диторій) 

30 45,3 +15,3 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 
   

3.1. бібліотеки, у тому числі читаль-

ного залу 
+ + - 

3.2. пунктів харчування + + - 

3.3. актового чи концертного залу + + - 

3.4. спортивного залу + + - 

3.5. стадіону та/або спортивних 

майданчиків 
+ + - 

3.6. Медичного пункту + + - 

4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком (мінімальний 

відсоток потреби) 

70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, устатку-

ванням, необхідним для виконання 

навчальних планів 

+ + - 

2. Технологічні вимоги 

щодо навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програ-

ми 
+ + - 



2. Наявність навчального плану та по-

яснювальної записки до нього 
+ + - 

3. Наявність робочої програми з кож-

ної навчальної дисципліни навчаль-

ного плану 

+ + - 

4. Наявність комплексу навчально-

методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального 

плану 

+ + - 

5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм практик 
+ + - 

6. Забезпеченість студентів навчаль-

ними матеріалами з кожної навчаль-

ної дисципліни навчального плану 

+ + - 

7. Наявність методичних матеріалів 

для проведення атестації здобувачів 
+ + - 

3. Технологічні вимоги 

щодо інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчиз-

няними та закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповід-

ного або спорідненого профілю, в 

тому числі в електронному вигляді 

не менш як 

п’ять найме-

нувань 

16 +11 

2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань англій-

ською мовою відповідного або спо-

рідненого профілю (допускається 

спільне користування базами кілько-

ма закладами освіти) 

+ + - 

3. Наявність офіційного веб-сайту 

закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його діяль-

ність (структура, ліцензії та сертифі-

кати про акредитацію, освіт-

ня/освітньо-

наукова/видавнича/атестаційна (нау-

кових кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних дисциплін, 

правила прийому, контактна інфор-

мація) 

+ + - 

4. Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить на-

вчально-методичні матеріали з нав-

чальних дисциплін навчального пла-

ну, в тому числі в системі дистанцій-

ного навчання (мінімальний відсоток 

навчальних дисциплін) 

60 85 +15 

 

 



 

 

 

 

 



12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

ректора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації  

членів проектної групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Система забезпечення якості вищої освіти 

 

         Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти другого освіт-

нього рівня (магістр) спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» передбачає здійсненням таких 

процедур і заходів:  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу ;  

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науко-

во-педагогічних працівників;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управ-

ління освітнім процесом. 

Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є 

вимоги до науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня спеціаль-

ності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і ад-

міністрування». 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової частини змісту нав-

чання беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які 

мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи більш ніж 2 роки.   

Професорсько-викладацький склад, який викладає навчальні дисциплі-

ни обов’язкової частини змісту навчання, повинний мати кваліфікацію, фах 

за дипломом про вищу освіту та наукову спеціальність за дипломом про 

отримання наукового ступеня, які відповідають або споріднені до спеціаль-

ності підготовки другого (магістерського) освітнього рівня. На даний час ви-

кладач кафедри інноватики та управління доц., к.т.н. Солідор Н.А. навчається 



в магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Ме-

неджмент організацій і адміністрування). 

Професорсько-викладацький склад, який здійснює навчальний процес, 

повинен періодично та своєчасно проходити стажування. Докладна інформа-

ція щодо проходження стажування викладачами кафедри інноватики та уп-

равління наведена вище.  

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін повинен забезпечуватися 

методичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, мето-

дичних розробок до практичних занять, лабораторних практикумів, методич-

них вказівок до самостійної роботи студентів, методичних матеріалів до кур-

сового проектування, прототипів розробки курсових проектів, екзаменацій-

них та тестових запитань різної складності (для самоперевірки, для іспитів, 

для тренінгів) тощо. 

При проведенні атестації здобувачі другого (магістерського) освітнього 

рівня спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менедж-

мент організацій і адміністрування» здійснюють виконання і публічний за-

хист магістерської роботи. Магістерська робота виконується відповідно до 

пріоритетних напрямів наукових і прикладних досліджень та має засвідчити 

рівень професійної підготовки здобувача. Магістерські роботи повинні міс-

тити результати власних теоретичних і прикладних досліджень, а також пе-

редбачається розробка нових методів та інноваційних підходів до вирішення 

поставлених завдань.  

      Магістерська робота є результатом самостійної індивідуальної науково-

дослідницької діяльності здобувача другого освітнього рівня, комплексним 

науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, 

що передбачені навчальними планами підготовки фахівців з галузі знань           

07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Менеджмент» за освіт-

ньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», а також про-

ходження переддипломної практики.  

Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення 



спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обра-

ної проблеми, а також результатів проведення власних досліджень реального 

об’єкту з метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у 

сфері майбутньої професійної діяльності. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульо-

ваний у термінах результатів навчання Знання з предметної області:  

 здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку за-

дачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати 

висновки, які можна захищати в науковому контексті; 

 здатність організовувати процес управління господарською діяльністю 

підприємства на основі системи управління якістю на усіх рівнях; 

 здатність забезпечувати відповідність діяльності підприємств вимогам 

міжнародних  стандартів якості; 

 здатність обґрунтовувати альтернативні стратегічні напрями розвитку 

організації; 

 здатність формулювати робочу проблему, визначати потенційні факто-

ри впливу зовнішнього оточення, приймати рішення щодо затверджен-

ня переліку вимог, рекомендацій до управління організаціями; 

 здатність до саморозвитку, оволодіння сучасними знаннями та навчан-

ня впродовж життя;  

 здатність розробляти схему управління організацією, формулювати та 

коригувати вимоги до організації управління підприємством, розробля-

ти план управління строками, якістю, вартістю, вміти визначати вимоги 

до комунікацій та розробляти план управління комунікаціями; 

 здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснюва-

ти набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мо-

тивації та оплати, створювати сприятливі умови навчання та самороз-

витку персоналу підприємства; 



 здатність керувати розробленням програмних систем, використовувати 

програмні засоби та технології для управління інноваційними проекта-

ми; 

 здатність та готовність налагоджувати договірні відносини з контраге-

нтами  організації; 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Якість навчання студентів представлена показниками начально-

виховного процесу у  2017-2018 н.р.  

Результати виконання курсових робіт складають: 

- успішність – 100 %, якість – 84 %. 

Результати сесії: 

- успішність – 100 %, якість – 81 %. 

Результати проходження практики складають: 

- успішність – 100 %, якість – 100 %. 

Результати державної атестації:  

- успішність – 100 %, якість – 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2А 

Пояснення щодо відповідності членів групи забезпечення освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня у сфері вищої освіти (п. 30 Постанови № 347 від 10.05.2018 р.) 

 

Логутова Т. Г.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Логутова Т. Г. Проблематика ресурсоємності української металургійної продукції / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Актуальні 

проблеми економіки. – К., 2014. – № 6 (156). –  C. 100-110./ Scopus. 

2. Логутова Т. Г. Проблемы интеллектуальных инновации в машиностроительной отрасли  / Т. Г. Логутова // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 1. –  C. 8-14./ 

Index Copernicus. 

3. Логутова Т. Г. Розвиток металургійної галузі України у післякризовий  період / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Теоретичні і 

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

C. 148-152./ Index Copernicus. 

4. Логутова Т. Г.Cучасний стан транспортної інфраструктури України / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 1. – Т. 2. –  C. 8-14. / 

Index Copernicus. 

5. Логутова Т. Г. Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств/ Т. Г. Логутова, М. М. Полто-

рацький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – Вип. 15. – C. 288-292./ Index Copernicus. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Логутова Т. Г.Оптимізація складського господарства на металургійному холдингу, як складова стратегії ресурсозбереження /                       

Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // Вісник Донецького національного університету. – Вінниця. – 2015. - № 1. – С. 218-221. 

2. Логутова Т. Г. Информационные технологии на промышленных предприятиях: проблемы и пути их решения / Т. Г. Логутова,                        

Б. Б. Каргин // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». – 2016. - № 2(4). – С.133-137. 



3. Логутова Т. Г. Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях «Метинвест» / Т. Г. Логутова,           

Б. Б. Каргин // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. –  С. 373-377. 

4. Логутова Т. Г. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова,                               

Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. 

5. Логутова Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Віс-

ник Приазовського державного технічного університету: Сер.: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2017. – Вип. 34. – С. 67-74. 

6. Логутова Т. Г. Проектний підхід до активізації економічного розвитку України / Т. Г. Логутова // Економічний вісник Запорізького 

національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 124-128. 

7. Логутова Т. Г. Модернізація інфраструктури морських портів України в сучасних умовах / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // 

Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 3 (65). – Ч. 1. –  С. 103-108.  

8. Логутова Т. Г. Морські порти як ключові логістичні центри у розвитку світової торгівлі / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // На-

ковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 

20. – Ч. 2. – С. 96-101. 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Логутова Т.Г. Економічна безпека промислових підприємств: Монографія / Т. Г. Логутова, Е. В. Камишникова. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2013. – 230 с. 

2. Логутова Т. Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: Монографія / Т. Г. Логутова, 

О. М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева.– Маріуполь: ПДТУ, 2013. –  350 с. 

3. Логутова Т. Г. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств  з фінансово-кредитною системою України: Монографія 

/ Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков.– Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 235 с. 

4. Логутова Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти : Монографія /                               

Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький.– Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 329 с. 

5. Логутова Т. Г. Ефективність впровадження процесу внутрішнього рекрутинга персоналу на підприємствах у нестабільних умовах / 

Т. Г. Логутова, В. В. Ващенко // Колективна монографія: Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою 

України в умовах кризи. – Кривий Ріг : ФОП Д. О. Чернявський. – 2016. – С. 236-245. 



 

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

Наукове керівництво аспірантами, які захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 

1. Дресвянніков Д.О. ДК № 013319 від 25.04.2013 р. 

2. Кругляк А.Н. ДК № 013318 від 25.04.2013 р. 

3. Сафарова Р.В. (2014 р.) ДК 025220 від 22.12.2014 р. 

4. Захаренко Н.С. ДК № 032324 від 15.12.2015 р. 

5. Полторацька О.В. ДК № 030616 від 29.09.2015 р. 

6. Загородня Ю. В. ДК № 038184 від 29.09.2016 р. 

7. Ващенко В.В. ДК № 043824 від 11.10.2017 р. 

Консультант Дем’янченко А.Г., яка захистила докторську дисертацію (ДД № 004142 від 26.02.2015 р.). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Керівник наукової теми, фінансованої МОНУ: «Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного ви-

користання внутрішніх ресурсів» (2013 р.) № держрєестрації 0110U000288. 

Науковий керівник держбюджетних тем: :«Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ державної ре-

єстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної ре-

єстрації 0112U005771, 2013 р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 

0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 

2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві»                                   

(№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»,           

ДВНЗ «ПДТУ». 

 

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

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



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

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

заступника: 

       Завідувач кафедри інноватики та управління  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» з 2009 р. 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 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 еконо-

мічної діяльності) у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

Опонувала дисертації у термін 2012-2017 рр.: 

1. Зінченко О.А., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 000849 від 17.05.12 р. 

2. Філіпішин І.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 001664 від 01.03.13 р. 

3. Солоха Д.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від 10.10.13 р. 

4. Великий Ю.В., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 002372 від 10.10.13 р. 

5. Мешкова Н.Л., Спец.рада - Д 12.052.02, диплом кандидата економічних наук ДК № 018823 від 14.02.14 р. 

6. Кузьмінська Н., Спец.рада - Д 26.058.01, диплом кандидата економічних наук ДК № 022076 від 26.06.14 р. 

7. Шевчук А.В., Спец.рада -  Д 73.052.02, диплом доктора економічних наук ДД № 003439 від 26.06.14 р. 

8. Турило А.А., Спец.рада - Д 09.052.01, диплом доктора економічних наук ДД № 006813 від 11.10.17 р. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання / Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПГТУ, 2016. – 107 с. − Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902. 

2. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчаль-

ної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Т. Г. Логу-

това. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 25 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841. 

3. Логутова Т. Г. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисцип-

ліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12902
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13841


спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання / Т. Г. Логутова. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 55 с. – Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094. 

4. Логутова Т. Г. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання дипломної ро-

боти з дисципліни «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» для студентів спеціальності 7.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / Т. Г. Логутова, Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 

2016. – 38 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050. 

 

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 гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій 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 секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організа-

ційного комітету, суддівського корпусу; 

   Керівництво: 

2015 р. – Балашов М. І. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з менедж-менту). 

2016 р. – Табія О. В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інноваційно-го менеджменту). 

2017 р. – Чебан А.В. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з управління проектами). 

2018 р. – Пеліхова М. А. (призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з ме-неджменту).  

Керівництво студентом, який зайняв призове місце в конкурсі студентських наукових робіт з «Управління проектами»: Губська Ірина 

(2015 р.). 

        15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Logutova T. G. Innovative approaches of management by commercial activity in large metallurgical associations : Monograf «Sustainable 

economic development of regions» / T. G. Logutova, O. V. Poltoratska // Ed by L. Shlossman. – V. 2. – Austria,Vienna:«East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. –  P. 110-115.  

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12094
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10050


2. Logutova T. G. Formation of innovative economic mechanism of resource-economy for an iron and steel holding / T. G. Logutova,                              

О. V. Poltoratska // European Applied Sciences. – Stuttgart: «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

3. Logutova T. G. Theoretical and practical aspects of the recruiting process /T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // The scientific heritage. – Bu-

dapest, Hungary. – 2017. –  № 8. – P. 7-11. 

4. Logutova T. G. Modern technologies of personnel selection in an industrial enterprise /T. G. Logutova, V. V. Vaschenko // Scientific Light. – 

Wroclaw, Poland. – 2017. – V. 1 – № 2. – P. 16-19. 

5. Logutova T. G. Operation of Ukrainian seaports in modern conditions / T. G. Logutova, N. N. Poltoratsky // The USA Journal of Applied 

Science», Section 3. Economics and Management  –  Stuttgart, Germany   -  2017. –  № 4. – P. 29-31. 

6. Logutova T. G. Implementation of the basic functions of management with ERP-sistems / T. G. Logutova, A. G. Miski-Oglu // Materialy IX 

Mezinarodni vedesco-praktica conference «Dny Vedy – 2013», Praha, 27.03.2013 – 05.04.2013. – Dil 5 Economicke vedy, Praha : Publishing House 

«Education and Science» s.r.o, 2013. – P. 15-17. 

7. Логутова Т. Г. Організація інноваційних процесів у провідних країнах світу // Л. Г. Логутова // Университетская наука – 2014: Ме-

ждународная научно-техническая конференция, г. Мариуполь, 20-21 мая 2014 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – С. 92-93. 

8. Логутова Т. Г. Формирование инновационного экономического  механизма ресурсосбережения металлургического холдинга /               

Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька // European Applied Sciences. – Stuttgart : «ORT Publishing». – 2014. – № 4. – P. 116-118. 

9. Логутова Т. Г. Механізм реалізації програм енергоефективності в реальному секторі економіки / Т. Г. Логутова // Университетская 

наука – 2015: Международная научно – техническая конферен-ция, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – С. 42. 

10. Logutova T. G. Innovative Energy-Saving Technologies at Industrial Enterprises and Public Utility Companies of Ukraine / T. G. Logutova, 

O. V. Poltoratska // The Ninth International Conference on Eco-nomic Sciences, Austria, Vienna, 24 November 2015. – Vienna :«East West» Associa-

tion for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. –  P. 142-147.  

11. Логутова Т. Г. Управління інноваційними проектами у металургійному секторі холдингу / Т. Г. Логутова // Университетская наука 

– 2016: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 19-20 мая, 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 30-31. 

12. Логутова Т. Г. Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст / Т. Г. Логутова // Университет-

ская наука – 2017: Международная научно – техническая кон-ференция, г. Мариуполь, 18-19 мая, 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. 

– Т. 3. – С. 60-61. 

13. Логутова Т. Г. Роль логістичної інфраструктури в підвищенні конкурентоспроможності проми-слових підприємств / Т. Г. Логуто-

ва // Университетская наука – 2018: Международная научно – техническая конференция, г. Мариуполь, 23-24 мая, 2018 г. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. – С. 71-72. 

14. Логутова Т. Г. Вдосконалення системи портових зборів на підприємствах морської галузі / Т. Г. Логутова,  М. М. Полторацький // 



Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можли-вості в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. За-поріжжя, 12 травня 2018 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 46-51. 

15. Логутова Т. Г. Переваги результатів впровадження інформаційної системи SAP ERР в ЛПЦ-3000 ПрАТ «ММК ім. Ілліча» /                               

Т. Г. Логутова, Б. Б. Каргін // Модернізація фінансово-кредитної си-стеми України: виклики глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції. –  20 березня 2018 р. -  Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2018. С. 276 – 279. 

 

Солідор Н. А.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова,                        

Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. Index Copernicus. 

2. Солідор Н. А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами / Н. А. Солідор // Вісник Приазовського 

Державного Технічного Університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. - 

С. 88-95. Index Copernicus. 

3. Солідор Н. А. Застосування проектного підходу до формування й управління діяльністю мультимодальних логістичних комплексів 

в Україні / Н. А. Солідор // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 129-137. Index 

Copernicus. 

  

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1.  Solidor N. Increase of wear resistance of steels due to obtaining of metastable structure, self-transforming under loading/ N. Solidor, L. Ma-

linov, V. Kharlashkin, V. Anichenkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – № 4/5 (58). – P. 17-20. 

2. Solidor N. Investigation of corrosion resistance welded metal hoses made of AISI 304 and AISI 316 steels / N. Solidor, V. Ivanov, F. Mor-

gai, B. Nosovsky // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – № 4/5 (76). – P. 33-39. 

3. Солідор Н. А. Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами / Н. А. Солідор // Вісник Приазовського 

Державного Технічного Університету. Серія: «Економічні науки»: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  Вип. 34. - 

С. 88-95. 



4. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту / Т. Г. Логутова,                                 

Н. А. Солідор // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2017. –  Вип.15  – С.15-23. 

5. Солідор Н. А. Застосування проектного підходу до формування й управління діяльністю мультимодальних логістичних комплексів 

в Україні / Н. А. Солідор // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 129-137. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної ка-

тегорії»: 

 

Учасник Міжнародного проекту TEMPUS MMATENG (543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) «Modernization of two cycles 

(MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process», стажування в рамках проекту за 

дисциплінами: «Project Management», «Transferable Skills, etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES Edu Pack 2015. Тривалість проекту: 1 грудня 

2013 р. – 30 листопада 2016 р. 

Web-site проекту:  www.mmateng.eu. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ державної реєстрації 

0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної реєстрації 

0112U005771, 2013 р.); «Управління інноваційним розвитком підприємств: методологія, стратегія, ризики» (номер державної реєстрації 

0113U007298, 2014 рік), «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 

0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 

2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві» (№ держа-

вної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

http://www.mmateng.eu/


 Методичні рекомендації: 

1. Солідор Н. А. Теорія та практика бізнес-планування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Теорія та практика бізнес-планування» для студентів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», 

спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 20 с. – 

Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11516. 

2. Солідор Н. А. Теорія та практика бізнес-планування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт 

студентів з дисципліни «Теорія та практика бізнес-планування» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 

проектами» денної форми навчання, ОКР «магістр» / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 42 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11501. 

3. Солідор Н. А. Економічний механізм управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення 

дисципліни «Економічний механізм управління проектами» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 

проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 27 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11757. 

4. Солідор Н. А. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управління 

проектами» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності)» денної та заочної форм навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 37 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12111. 

5. Солідор Н. А. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Управління 

проектами» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізації 8.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, 

покриття», 7.05040301, 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / Н. А. Солідор. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – 32 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12104. 

6. Солідор Н. А. Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

з самостійного вивчення дисципліни «Теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень» для студентів напряму 

підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» денної форми навчання / Н. А. Солідор. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 27 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11622. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І 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 гурт-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11516
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11501
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11757
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12111
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12104
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11622


ком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестива-

лів 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 Всеукраїнсь-

кій Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 

1. Носіков О. (призове ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Управління проектами», 2016 р., м. Харків). 

2. Керівництво студенткою 5 курсу Тищенко В.Г., яка посіла І місце в ІІ етапі Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт 

з тематичного напряму «Екологічний і енергетичний менеджмент» в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-

2017». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 2017 р.). 

3. Робота у складі організаційного комітету та журі конкурсу студентських наукових робіт з тематичного напряму «Екологічний і 

енергетичний менеджмент» в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2017». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 

2017 р.). 

4. Керівництво студентом 5 курсу Кругляковим Р.І., який посів І місце в ІІ етапі Всеукраїнського студентського професійного творчо-

го конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-

2018». – Запоріжжя (30 травня-01 червня 2018 р.). 

5. Робота у складі організаційного комітету та журі Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з еколо-

гічного та енергетичного менеджменту в рамках проведення Міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2018». – Запоріжжя               

(30 травня-01 червня 2018 р.). 

6. Керівництво студентськими науковими роботами, що займали I місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт у 2014/2015, 2015/201616, 2016/2017, 2017/2018 н.р. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Solidor N. Investigation of the effect of heat treatment regimes on the structure and corrosion resistance of austenitic stainless steels /                             

N. Solidor, V. Ivanov // International Scientific and Methodological conference «University science – 2016» : «Today Material Engineering for reali-

zation of the «MMATENG» project objectives» : Сonference proceedings (19-20 May 2016, Mariupol) /under the gen. ed. O. Cheiliakh. – Mariupol : 

Priazovskyi State Technical University, 2016. – Р. 137-141. 

2. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури зернового експорту України / Т. Г. Логутова,                      

Н. А. Солідор // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приа-



зов’я», 25-26 травня 2017 р. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». – С. 148-150. 

3. Солідор Н. А. Інноваційний проект розвитку інфраструктурного забезпечення зернового експорту в Україні / Н. А. Солідор // Уни-

верситетская наука-2017: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

С. 61-63. 

4. Солідор Н. А. Інноваційні шляхи розвитку офшорної вітроенергетичної індустрії в Україні / Н. А. Солідор // Университетская нау-

ка-2018: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Т. 3. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – С. 73-

74. 

5. Солідор Н. А. Перспективи проекту будівництва арт-центру в промисловому місті / Н. А. Солідор, Д. М. Двужильний, // Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 

2018. – С. 262-264. 

6. Солідор Н. А. Інноваційний проект будівництва вітчизняної сонячної електростанції на плаву / Н. А. Солідор, Р. І. Кругляков, // Ак-

туальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціа-тиви молоді [Електронний ресурс] : мате-

ріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : 

ХДУХТ, 2018. – С. 392-393. 

7. Солідор Н. А. Перспективи впровадження у виробництво моторного біопалива в Україні / Н. А. Солідор, Т. А. П’ята // Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 

2018. – С. 410-411. 

8. Солідор Н. А. Проектний підхід до формування вітчизняних мультимодальних транспортно-логістичних центрів / Н. А. Солідор // 

Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції                         

(м. Маріуполь, 25 квітня 2018 р.). – Маріуполь, 2018. - Ч. 2. – ДДУУ. – С. 30-35. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Організатор, рецензент та член журі Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енер-

гетичного менеджменту на постійній основі. 

Співпраця з розвитку науково-дослідного потенціалу та проектної діяльності молодих науковців на базі Запорізького національного 

університету та Запорізької торгово-промислової палати. 

 



Колодяжна І. В.: 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Коlodyazna I. Organizational and economic conditions enhance innovation. Perspective economic and management issues : Collection of 

scientific articles / I. Коlodyazna . - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, - Vienna, Austria, 2015. - Р. 148-

152. Science Index/РИНЦ  

2. Колодяжна І. В. Інноваційні підходи щодо розвитку підприємств харчової промисловості як умова сталого економічного зростання 

/ І.В. Колодяжна // Науковий Вісник Одеського національного університету ім.І.І. Мечнікова. – Серія Економіка.- Т 21. – Вип. 1/1. -  2016. –   

С. 46 – 59. Index Copernicus 

3. Колодяжна І. В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості як умови сталого економічного зростання /                                      

І. В. Колодяжна // Науковий вісник ДонНУЕТ: Збірник наукових праць № 2(36) - Кривій Ріг: ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського, 2016 . -    

С. 28 -35. Index Copernicus 

4. Kolodyazna I.. The formation of economic strategy of innovative. Development of enterprises. - Geopolitical processes in the world today: 

Collection of scientific articles. - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. - Р. 228-243  

Science Index/РИНЦ  

5. Kolodyazna I. Рroblems and prospects of development of small business in Ukraine. - Science and education: trends and prospects: Collec-

tion of scientific articles. - Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. – Р. 98-101  Science Index/РИНЦ 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни, та/або не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів: 

     1. Колодяжна І. В. Інноваційні підходи по стабілізації і розвитку підприємств харчової промисловості/ І. В. Колодяжна, Ю. В. Логві-

нов // Наукові праці Маріупольського інституту МАУП: Збірник наукових праць. Випуск 4- м. Маріуполь, МФ  ТОВ «Друкарня «Новий 

світ». - 2013. - С.58 – 66. 

2. Колодяжна І. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної  діяльності торговельних підприємств України/ І. В. Колодяжна //  

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - № 1328.- 

Вип. 5. – 2015. - С.53-62. Index Copernicus 

3. Колодяжна І. В. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств/ І. В. Колодяжна, М. О. Букрін // Електрон-

не фахове видання. Економіка та суспільство. - № 7. - 2016. – Електронний ресурс. – Режим доступу : 



http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf  Index Copernicus 

4. Колодяжна І. В. Інноваційний розвиток ринку туристичних послуг / І. В. Колодяжна, К. Е. Борблік // Електронне фахове видання 

Економіка та суспільство. - № 13. - 2017. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/84.pdf. 

 Index Copernicus 

5. Колодяжна І. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України / І. В. Колодяжна, К. Е. Борблік // Електронне 

фахове видання Економіка та суспільство. - № 9. – 2017 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/77.pdf. Index Copernicus 

6. Колодяжна І. В Розвиток інноваційної діяльності підприємства  в умовах конкуренції/ І. В. Колодяжна // Науковий вісник Ужгород-

ського національного університету.   – Вип. 18. – 2018 – С.58-62  Index Copernicus 

 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Современные императивы экономического управления предприятиями на потребительском рынке: Украина, Россия, Беларусь 

[Текст]: монография/ Под.. общ. ред.. Л.И. Донец – Донецк : ДонНУЕТ, 2013. (Колодяжная И. В. 3.5 Сущностная характеристика инноваций  

и особенности их использования в деятельности торговых предприятий. – С. 186 – 196). 

2. Механізм стабілізації й розвитку діяльності підприємств [монографія] / Під ред. проф. О. О. Шубіна, проф.. Л. В. Фролової. – До-

нецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013 (Колодяжна І. В. 2.4.Інноваційні підходи по стабілізації і розвитку підприємств харчової промісловості. – С. 

235-244). 

3. Інноваційні механізми економічного управління підприємством: [монографія] / Під ред. проф. Л. В. Фролової. – Кривий Ріг : Вид-

во “ФОП Чернявський Д.О.”, 2016 (Колодяжна І.В. 4.6 Організаційно-економічні умови активації інноваційної діяльності підприємств. - С. 

80-92).  

4. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства: [монография] / О. Є. Бавико, С. В. Волошина, Н. В. Лохман,                         

С. О. Єрмак, та ін.; під заг. ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ФОП Залозний В. В., 2017.   

– 353 с. ( І. В. Колодяжна. 2.6. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств. - С. 80-92, 4.3 Оцінка інноваційного 

потенціалу торговельних підприємств України. - С. 362-368). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/84.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/77.pdf


Виконавець держбюджетних тем «Інноваційні механізми економічного управління підприємством» (номер державної реєстрації 

0114U000559, 2014-2015 рр.);  

- «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства» (номер державної реєстрації 0113U000623, 2013-2016 рр.); 

- «Науково-методичні рекомендації щодо обґрунтування ефективності інноваційної діяльності підприємства» (№ 803/2013, 2013 р.);  

- «Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування механізмів розвитку підприємства» (договір № 823/2013, 2013 р.);  

- «Використання інтелектуалізації діяльності в умовах інноваційного розвитку підприємства» (договір № 002/2017 р.);  

- «Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку» (договір № 001/2017);  

- «Научно-методические рекомендации по эффективному формированию инновационного потенциала предприятия» (договір                            

№ 10/2018). 

Госпдоговірні проекти: 

- «Науково-методичні рекомендації по удосконаленню інтелектуалізації діяльності в умовах інноваційного розвитку», 2016 р. –          

3000 грн.;  

- «Методичні рекомендації щодо забезпечення сталих обсягів продаж харчових продуктів підприємством оптово-роздрібної торгівлі», 

2017 р. – 8000 грн.; 

- «Научно-методические рекомендации по эффективному формированию инновационного потенциала предприятия», 2018 г. –               

7500 грн. 

 

     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. Колодяжна І. В. Науково-теоретичні основи розвитку інноваційної діяльності підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали  Міжнаро-

дної науково-практичної  інтернет-конференції «Соціально -економічні та правові аспекти розвитку світової економіки» - Донецьк : ЛАН-

ДОН - ХХІ. - 2013. - С. 142 – 147. 

   2. Колодяжна І. В. Інноваційні технології навчання у професійній підготовці фахівців економічного профілю // Матеріали науково – 

методичної конференції «Інновації і якість вищої освіти». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - С.95 – 96. 

  3.Колодяжная И. В. Организационно – экономические условия активизации инновационной деятельности предприятия /                                        

И. В. Колодяжная // Материалы 10-й международной научно – практической конференции «Кадры регіонам» - Липецк : Изд –во ЛГТУ. – 

2013.- С. 79 – 89. 

4. Колодяжна І. В. Формування економічного механізму управління якістю підготовки спеціалістів у вищий школі / І. В. Колодяжна // 

Матеріали VІ Міжнародної науково – практичної конференції „Управління в освіті”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. - 2013. -             



С. 132- 133. 

5. Колодяжна І. В. Механізм управління інноваційним розвитком підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали Міжнародної науково-

практичної  інтернет-конференції «Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем». – Черкаси : Східноєвропейський уні-

верситет економіки і менеджменту». - 2014. -  С. 97 – 98. 

6. Колодяжная И. В. Экономический подход к механизмам управления инновационным развитием предприятия/ И. В. Колодяжная // 

Материалы Международной научно-практической конференции "УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРС-

ПЕКТИВА". - Болгария – Варна. – Варненский  экономический университет. – 2014. – С.112 – 117. 

7.  Колодяжна І. В. Роль інновацій у діяльності торговельних  підприємств / І. В. Колодяжна // Економіка і управління в умовах глоба-

лізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 21 травня 2015 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і то-

ргівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2015. -  С.24 -27. 

8. Колодяжна І. В. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємства / І. В. Колодяжна // Матеріали 1 Міжнаро-

дній науково-практичній Інтернет - конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів». – Кри-

вий Ріг : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2016.  – С. 7 - 9. 

9. Колодяжна І. В. Соціально-економічний аспект інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки/ І. В. Колодяж-

на// Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 51 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2016. - С. 77-80. 

10. Колодяжна І. В. Інноваційна недостатність української економіки/ І. В. Колодяжна // Економіка і управління в умовах глобалізації :  

матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 51 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2016. - С. 80-82. 

11. Колодяжная И. В. Инновационные подходы повыщення эффективности развития предприятий пищевой промышленности в совре-

менных условиях /И. В. Колодяжна // Материалы Международной научно – практической конференци «Развитие социально - экономических 

систем в условиях глобальной конкурентной среды». – Кишинев : Молдавский государственный университет. - 2016 – С. 23-27. 

12. Колодяжна І. В. Оцінка ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства/ І. В. Колодяжна, К. А. Букріна // Мате-

ріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формирование современного экономического пространства: преимущества, риски, ме-

ханизмы реализации».- Учебный университет Сулхан-Саба Орбелиани (г. Тбилиси, Грузия). - 29.04.16. - С. 28-31. 

13. Колодяжная И. В. Управление инновациями в региональной розничной торговой сети/ И. В. Колодяжная // Материалы Междуна-

родной научно – практической конференции "УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА"- Болгария 

– Варна. – Варненский экономический университет. – 2016. – С.121 – 126. 

14. Колодяжная И. В. Факторы и принципы формирования инновационного потенциала компаний/ И. В. Колодяжная // Материалы 



Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития национальных экономик от микро- до макроуров-

ня». - Международный гуманитарный университет – Одесса. – 2016. – С.42-45. 

15. Колодяжная И. В. Активизация инновационной деятельности на предприятиях./ И. В. Колодяжная // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Прогнозирование экономического и социального развития  национальной экономики». – Резекненська 

технологическая академия (Латвия). – 2016 – С.124-126. 

16. Колодяжная И. В. Повышение эффективности инновационной деятельности в Украине / І. В. Колодяжная // Проблемы и перспек-

тивы социально- экономического развития территорий». – Ополе : Высшая школа управления и администрации в Ополе. - Польша. - 2017. – 

С.154-159. 

17. Колодяжна І. В. Вплив трансформаційних факторів на формування інноваційного потенціалу/ І. В. Колодяжна // Напрями розвитку 

ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості.- м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Дер-

жавна інженерна академія, 2017. – С. 83-86. 

18. Колодяжна І. В. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості/                              

І. В. Колодяжна // Сучасні тенденції трансформації економіки та управління. - Київ, 20-21 жовтня 2017р. – Київ : Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С.76-79. 

19.  Колодяжна І. В. Інноваційна недостатність української економіки/ І. В. Колодяжна // Матеріали Міжнародної наукової конференції  

«Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу».- Лиссабон, Португалия. – 2017. – С.111-113. 

20. Колодяжна І. В. Управління конкурентоспроможніс-тю підприємства в сучасних умовах/ І. В. Колодяжна // Матеріали ІІ Міжнаро-

дної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів». – Дон-

НУЕТ.- 2017. – С. 30-32. 

21. Колодяжна І. В. Необхідність і принципи розбудови моделі інноваційного розвитку економіки/ І. В. Колодяжна // Матеріали Між-

народної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я».- ПГТУ. - 2017. -  С.24-25. 

22. Колодяжна І. В. Інноваційний шлях розвитку підприємництва на Україні / І. В. Колодяжна // Матеріали III Міжнародної науково-

практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні іннлвації: гуманітарні та соціальні науки»                                             

( MARGIHSS 2017). – Київ. – 2017. - С.158-160. 

23. Колодяжна І. В. Роль маркетингу в інноваційній діяльності підприємства/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення» - Кр. 

Ріг.- ДонНУЕТ. - 28 квітня 2018 р. - С. 324-329. 

24. Колодяжна І. В.  Розвиток інноваційної діяльності підприємства  в умовах конкуренції/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей  

Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2018» - Маріуполь. – ПДТУ. - 23-24 мая 2018 р. – С.14-16. 



25. Колодяжна І. В.  Сутність продуктивності та ефективності праці/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей Міжнародної науково – 

практичної конференції  «Економіка і управління в умовах глобалізації». – Кривий Ріг. – ДонНУЕТ,  25.05.2018 р. - С.81—83. 

26. Колодяжна І. В. Євроінтеграційний аспект інноваційної діяльності на Україні/ І. В. Колодяжна // Матеріали доповідей науково – 

практичної конференції «Стратегічні детермінанти соціально - економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень» - Київ.- Ки-

ївський університет ринкових відносин. - 25 квітня 2018 р. - С.235 -238. 

27. Колодяжна І. В. Напрями удосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні/ І. В. Колодяжна // Зб. мат.-лів 

всеукр. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз». - Дніпро, 26-27 квітня 

2018 р. – В 2-х томах. – Т. 2. - Нац. метал. Академія України. – 2018. – С.37-39. 

 

    Фролова З. В.: 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Фролова З. В. Анализ перспектив инновационного развития Украины / З. В. Фролова //  Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. –  Вип.1 (10).– Т.1  – С.132-136. Index Copernicus. 

2. Фролова З. В. Стратегия управления инновационной деятельностью предприятия в условиях кризиса / З. В. Фролова  //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць.  – Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ», 2015. 

– Вип. 29. – С. 119-125. Index Copernicus. 

3. Фролова З. В. Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития / З. В. Фролова  //  Теорети-

чні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2016. –  Вип 13. – 

С.132-137. Index Copernicus. 

4. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризиса / З. В. Фролова  // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Марі-

уполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15.– Т.1  – С. 203-209. Index Copernicus. 

5. Фролова З. В. Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятии / З. В. Фролова  // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  2017. –  Вип. 33. – 

С. 85-91. Index Copernicus. 

6. Фролова З. В. Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита / З. В. Фролова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  

2017. –  Вип. 34. – С. 83-89. Index Copernicus. 



 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Фролова З. В. Стратегия управления инновационной деятельностью предприятия в условиях кризиса / З. В. Фролова  //  Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць.  – Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ», 2015. 

– Вип. 29. – С. 119-125. 

2. Фролова З. В. Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития / З. В. Фролова  //  Теорети-

чні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2016. –  Вип 13. – 

С.132-137. 

3. Фролова З. В. Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятии / З. В. Фролова  // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  2017. –  Вип. 33. –           

С. 85-91. 

4. Фролова З. В. Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита / З. В. Фролова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ  «ПДТУ»,  

2017. –  Вип. 34. – С. 83-89. 

5. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризиса / З. В. Фролова  // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Марі-

уполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2017. –  Вип.15.– Т.1  – С. 203-209. 

6. Фролова З. В. Совершенствование методологии управления качеством на промышленных предприятиях / З. В. Фролова // Економі-

чний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 73-78. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Фролова З. В. Совершенствование стандартов управления промышленным предприятием в условиях кризиса: Колективна моног-

рафія / З. В. Фролова. – Харків, 2018. – 226 с. (Розділ: Практичні аспекти адаптації сучасних методів та інструментів забезпечення стійкого 

розвитку економіки). 

2. Фролова З. В. Усовершенествование стандартов управления промышленным предприятием в условиях кризиса / З. В. Фролова // 

Колективна  монографія. Кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної акаде-

мії (м. Харків) «Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти». Розділ 5 - Практичні аспекти адаптації сучасних 

методів та інструментів забезпечення стійкого розвитку економіки.  – 2018. - С. 294-304. 



 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець держбюджетних тем: «Інноваційний розвиток регіонів в процесі  післякризового відновлення» (№ держав-

ної реєстрації 0111U009197, 2012 р.); «Управління інноваційним розвитком регіону: інструменти, механізми, фактори впливу» (№ державної 

реєстрації 0112U005771, 2013 р.); «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці» (№ державної реєстрації 

0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної реєстрації 0115U004939, 

2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№державної реєстрації 0116U008760, 2017 р.), 

«Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному господарстві»                            

(№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Фролова З.В. Управление качеством [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управление качеством» для студен-

тов специальности 073 «Менеджмент» специализации: «Менеджмент и администрирование», «Управление проектами» ОКР «Магистр» всех 

форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 129 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13648. 

2. Фролова З.В. Управління якістю [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Управління якіс-

тю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» для всіх форм навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 19 с. – 

Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13646. 

3. Фролова З.В. Управління якістю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисцип-

ліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – 12 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13647. 

4. Фролова З. В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управление инновациями» для 

студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 127 

с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11321. 

5. Фролова З. В. Управління інноваціями [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної ди-

сципліни «Управління інноваціями» для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» для всіх 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13648
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13646
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13647
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11321


форм навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 25 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11323. 

6. Фролова З. В. Управління інноваціями [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Управління інноваціями» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 12 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11322. 

7. Фролова З. В. Управленческие стандарты [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине «Управленческие стандарты» 

для студентов направления подготовки 07 «Менеджмент и администрирование» всех форм обучения / З. В. Фролова. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – 41 с. – Режим доступа : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13626. 

8. Фролова З. В. Управлінські стандарти [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Управлін-

ські стандарти» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання / З. В. Фролова. – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 21 с . – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13589. 

9. Фролова З. В. Управлінські стандарти [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Управлінські стандарти» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / З. В. Фролова. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – 10 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13587. 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Фролова З. В. Инновационная деятельность  в кризисный период / З. В. Фролова // Университетская наука-2016: Международная на-

учно-техническая конференция, Мариуполь, май 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – Т.3. –  С. 97.  

2. Фролова З. В. Анализ современных методов формирования стратегии инновационного развития экономики / З. В. Фролова // Уни-

верситетская наука-2017: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, май 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

Т. 3. – С. 63-64. 

3. Фролова З. В. Концепция всеобщего управления качеством как механизмом повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях кризисна / З. В. Фролова //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Про-блеми та перспективи розвитку еконо-

міки Донбасу і Приазов’я», 25-26 травня 2017 р. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». – С. 100-103. 

4. Фролова З. В. Методологические аспекты управления крупным промышленным предприятием / З. В. Фролова // Materials of the XIII 

International scientific and practical conference «Trend of modern science»  – 2018. Sheffield, Science and Education LTD, 2018. May 30 – June 7, 

2018. – V.6. – Р. 13-19. 

5. Фролова З. В. Возможности внедрения систем энергоменеджмента на предприятиях Украины / З. В. Фролова // Университетская на-

ука-2018: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – Т. 3. –  С. 

74-75. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11323
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11322
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13626
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13589
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13587


    Сагірова А. С. (перебувала у декретній відпусці до 01.09.2017 р.): 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Совершенствование механизмов повышения качества транспортного обслуживания/ А.С. Цумаєва// Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2010. –Вип. 21. – 2010. – С. 107 – 112/ Index 

Copernicus. 

2. Сагірова А.С. Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України/ Сагірова А.С. // Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - Вип. 34. – С. 96-101/ Index 

Copernicus. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Шляхи удосканалення державного управління системи соціального захисту населення в Україні у посткризовий період. /                     

А.С. Цумаєва// Економічний вісник університету: Зб. наук. пр. учених та аспірантів. –Переяслав-Хмельницький, 2010. – спец.випуск, Т. 2.-            

С. 157 – 162. 

2. Управление персоналом – инструмент эффективного развития и конкурентоспособности промышленных предприятий. /                             

А.С. Цумаєва// 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.2. – С. 272 – 274. 

3. Структурная модернизация транспортной системы Украины как составляющая евроинтеграционных процессов/ А.С. Цумаєва// 

Економічний вісник університету: Зб. наук. пр. учених та аспірантів. –Переяслав-Хмельницький, 2011. –Вип. 16/2. –  С. 133 – 136. 

4. Безопасность транспортного обеспечения локальой доступности региона / А.С. Цумаєва// Проблемы и перспективы сотрудничества 

между странами Юго – Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – Албена – До-

нецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. – С. 333 – 335. 

5. Пріоритети розвитку системи соціального захисту населення в Україні у посткризовий період/ А.С. Цумаєва// Глобальна економіч-

на криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монография/ [В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та 

ін.]; під заг. ред. В. І. Ляшенка. – Донецьк: Юго – Восток, 2010. – С. 303 – 321. 

6. Реформування системи пенсійного забезпечення як складова політики доходів домогосподарств в Україні/ А.С. Цумаєва// Науковий 

часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. пр. – К.: Вид – во НПУ 



НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 64 – 68. 

7. Соціальні наслідки кризи для домогосподарств в Україні та шляхи їх подолання: державно – управлінський вимір/ А.С. Цумаєва // 

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Економіка та управління національним господарством». Серія 

«Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. –  Т.Х, Вип. 141., С. 455 – 463. 

8. Совершенствование механизмов повышения качества транспортного обслуживания/ А.С. Цумаєва// Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2010. –Вип. 21. – 2010. – С. 107 – 112. 

9. Логистическая стратегия предприятия в условиях цикловой динамики экономических процессов/ ГубенкоВ.К., 

Хара М.В., А.С. Цумаєва // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріу-

поль: ДВНЗ ПДТУ, 2010. –Вип. 21. – 2010. – С. 107 – 112. 

10. Вплив системи екологічного менеджменту на підвищення конкурентоспроможності українських підприємств,/ Сагірова А.С. // 

Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №2. – С. 125 – 129. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Цумаева А. С. Менеджмент в сфере транспорта и логистики / А. С. Цумаева. – Мариуполь : ПГТУ, 2013. – 195 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Виконавець тем: «Міська логістика » 0109U008183, 2009 – 2010 р., «Особливості транспортної системи промислового регіону» 

0111U009193, 20011 – 2012 р.,«Кластери міської логістики» № Д.Р. 0112U005789, 2012-2013 р., «Інтелектуальні транспортні системи в сіті-

логістічному середовищі» Д.Р.№0113U006290, 2013 – 2014 р. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Цумаєва А.С. Методические указания к самостоятельной работы по экономике транспорта для студентов направления 

6.070101 «Транспортные технологии» всех форм обучения. Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 22с. 

2. Цумаєва А.С.Конспект лекций по курсу: «Экономика транспорта» Мариуполь: ДВНЗ «ПГТУ», 2012. – 57 с. 

3. Цумаєва А.С. Методические указания к самостоятельной работе по основам менеджмента для студентов направления 6.070101 

«Транспортные технологии» всех форм обучения. Мариуполь: ДВНЗ «ПГТУ», 2012. – 57 с. 

 



4. Цумаєва А.С Методические указания к практическим работам по основам менеджмента. Мариуполь: ДВНЗ «ПГТУ», 2012. – 

44 с. 

5. Цумаєва А.С Менеджмент в сфере транспорта и логистики. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 195 с. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні: економіко-управлінський вимір / Цумаєва А.С. // Державне 

управління та місцеве самоврядування: тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр»,  2010. – С. 

332 – 333. 

2. Местное самоуправление в Украине: проблемы и перспективы развития/ Цумаєва А.С. //«Наука о человеке: гуманитарные исследо-

вания»: Научный журнал. – Омск: Омская гуманитарная академия, 2010. – №2(6) декабрь. – С. 7 – 11. 

3. Роль страхового принципу фінансування видатків на соціальний захист як складова антикризової політики в Україні/ А.С. Цумаєва // 

Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. - Спец. вип. Державне антикризове управління національною економікою: світовий 

досвід та проблеми в Україні.Матеріали наукової конференції, Київ, 14-15 квітня 2010 р. - К.: КНЕУ, м. Київ, 2010. - С. 475 – 478. 

4. Досвід державної підтримки домогосподарств в умовах світової фінансової кризи/ А.С. Цумаєва // Теорія і практика сучасної еконо-

міки: Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 6-8 жовтня 2010 р. / Відповід. ред. В.І.Хомяков. – Черкаси: 

ЧДТУ, 2010. –  Т. 1. – С. 162 – 165 

5. Оценка экономической эффективности транспортных систем в ситилогистической среде/ А.С. Цумаєва // Университетская наука-

2013: Междунар. науч.-техн. конф., Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, 14-16 апреля 2013. – Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2013. – Т. II. – С. 285–287. 

6. Механизм оценки экологической безопасности пассажирских транспортных систем в ситилогистических условиях/ Лямзин А. А , 

Украинский Е.А., А.С. Цумаєва/ Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: VI Международная 

научно-техническая конференция, ТГУ, г. Тольятти,18-22 сентября 2013 г. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. – С.137 – 142. 

7. Система менеджмента качества услуг - инструмент конкурентоспособности транспортной организации/ А.С. Цумаєва // Регіональна 

економіка та проблеми муніципального розвитку: Міжнародна науково – практична конференція, м. Київ, 7 – 8 лютого 2014 р. – К.: ГО «Ки-

ївський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2 – С. 96-98. 

8. Сущность и основные задачи инновационного менеджмента на транспорте/ А.С. Цумаєва // Университетская наука-2014: Междунар. 

науч.-техн. конф., Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, 20-21 мая 2014 г – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. 

– Т. II. – С. 194–196 



9. Проектування «розумного міста» на мезорівні соціально-економічного розвитку країни/ А.С. Цумаєва // Облік і контроль в управлін-

ні підприємницькою діяльністю:  V Міжнародна науково-практична конференція, ЦНТУ, м. Кропивницький, 19-20 вересня 2017 р. – К.: Екс-

клюзив-Систем, 2017. – С. 158-161. 

 

Шестакова Т. М.  

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, реко-

мендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Шестакова Т. М. Терминологические аспекты категории «Управление знаниями» / Т. М. Шестакова // Вісник Приазовського дер-

жавного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип.25. – С. 75-79 

/ Index Copernicus. 

2. Шестакова Т. М. Анализ и совершенствование организационной культуры высшего ученого заведения / Т. М. Шестакова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 

Вип.31. - Т.І. – С. 218-225 / Index Copernicus. 

3. Шестакова Т. М. Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи / Т. М. Шеста-

кова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник нау-кових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 

– Вип. 15. – С.157-162 / Index Copernicus. 

4. Шестакова Т. М. Особенности разработки кадровой стратеги промышленного предприятия в современных условиях / Т. М. Шеста-

кова // The scientific heritage. – Budapest, Hungary;  2017. – № 10 (10).− Р.2. – P. 58−64. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Ук-

раїни: 

1. Шестакова Т. М. Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи / Т. М. Шеста-

кова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник нау-кових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 

– Вип. 15. – С.157-162. 

2. Шестакова Т. М. Анализ и совершенствование организационной культуры высшего ученого заведения / Т. М. Шестакова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 

Вип. 31. - Т. І. – С. 218-225. 

3. Шестакова Т. М. Новий підхід до визначення місця кадрової стратегії в загальній системі стратегічного управління підприємством / 



Т. М. Шестакова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 102-108. 

4. Шестакова Т. М. Терминологические аспекты категории «Управление знаниями» / Т. М. Шестакова // Вісник Приазовського дер-

жавного технічного університету. Серія: Економічні науки: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип.25. – С. 75-

79. 

5. Шестакова Т. М.  Особливості формування комунікаційної політики підприємств в кризових умовах / Т. М. Шестакова // Економіч-

ний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2018. - № 1. – С. 28-34. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Шестакова Т. М. Управління вивільненням персоналу організацій в умовах кризи. Фундаментальні основи формування механізмів 

управління фінансовою системою України в умовах кризи : монографія. – Кривий Ріг, 2016. – С. 278‒292. 

2. Шестакова Т. М. Розробка сучасної кадрової стратегії та визначення її місця в системі стратегічного управління підприємством /         

Т. М. Шестакова // Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства : колективна монографія / Нац. металург. академія 

України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. − Дніпро : Пороги, 2018. − 348 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редакто-

ра/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецен-

зованого наукового видання: 

Відповідальний виконевець держбюджетних тем: «Інноваційний механізм подолання економічної кризи у регіональній економіці»              

(№ державної реєстрації 0114U004899, 2015 р.); «Проблеми інноваційного перетворення економіки у нестабільних умовах» (№ державної 

реєстрації 0115U004939, 2016 р.); «Інноваційні пріоритети розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 

0116U008760, 2017 р.), «Інноваційні підходи щодо рішення проблем у сфері екологічного та енергетичного менеджменту у національному 

господарстві» (№ державної реєстрації 0117U007309, 2018 р.). 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного нав-

чання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

Методичне забезпечення. 

1. Комунікаційна політика підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Комунікаційна політика підприємств» 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» першого освітнього рівня (бакалавр) всіх форм навчання 



/ уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 60 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14773. 

2. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ме-

неджмент організацій» для студентів спеціальностей «Металургія чорних металів», «Термічна обробка металів», «Металознавство», 

8.05040104 «Обробка металів тиском» всіх форм навчання / уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 35 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9814. 

3. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до практичних занять з дисципліни «Менеджмент 

організацій» для студентів спеціальностей «Металургія чорних металів», «Термічна обробка металів», «Обробка металів тиском», 

8.05040304 «Металознавство» денної форми навчання / уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 17 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9247. 

4. Риторика та комунікації [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до самостійного вивчення дисципліни «Риторика 

та комунікації» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. 

– 44 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12117. 

5. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з підготовки до практичних занять з дисципліни «Самоменеджмент» 

для студентів напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. –           

15 с. – Режим доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10053. 

6. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Самоменеджмент» для студе-

нтів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / уклад. Т. М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 27 с. – Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7640. 

Дистанційні курси: в 2018 р. підготовлені дистанційні курси з наступних дисциплін: 

1. «Комунікаційна політика підприємств». – Режим доступу : https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=40356. 

2. «Самоменеджмент». - Режим доступу :  https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=40404. 

3. «Риторика та комунікації». – Режим доступу : https://ds.pstu.edu/course/view.php?id=40436. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Шестакова Т. М. Интеллектуальный потенциал как фактор инновационности предприятия / Т.М. Шестакова // Международная нау-

чно-техническая конференция «Университетская наука-2014»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. –            

С. 98-99. 

2. Шестакова Т. М. Формирование коммуникационной политики промышленного предприятия в современных условиях /                                    

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14773
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9814
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9247
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12117
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10053
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7640
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