
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний вищий навчальний заклад 
"Приазовський державний технічний університет"

Освітня програма 17526 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 42

Повна назва ЗВО Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний 
технічний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 02070812

ПІБ керівника ЗВО Волошин В`ячеслав Степанович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://pstu.edu

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/42

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 17526

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр, Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра економіки підприємств; Кафедра маркетингу та бізнес-
адміністрування; Кафедра інноватики та управління; Кафедра обліку і 
аудиту; Кафедра фінансів і банківської справи; Кафедра соціології та 
соціальної роботи; Кафедра української мови та слов’янської філології; 
Кафедра фізичного виховання і спорту; Кафедра філософських наук та 
історії України; Кафедра іноземних мов; Кафедра вищої та прикладної 
математики; Кафедра інформатики;

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька обл.

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 39183

ПІБ гаранта ОП Капранова Лариса Григорівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри, доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kapranova_l_g@pstu.edu

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-258-94-47

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-916-15-37
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП "Підприємництао, торгівля та біржова діяльність" у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" 
поґрунтовано на таких нормативних документах: Закон України «Про вищу освіту», Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з 
урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 року № 600, та Методичних рекомендацій щодо розробки 
освітніх програм (2014 рік), відповідноно до Концепція розвитку ДВНЗ «ПДТУ» на період 2019 -2023 
ррhttps://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf., у відповідності до розробленої у 
м.Маріуполь стратегії розвитку міста «Стратегія розвитку 2021» 
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B
A%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%202021/Strategy-2021-
UKR%20%283%29.pdf, де зазначаються потенційні конкурентні переваги: 
-наявність вільних виробничих майданчиків для інвестування і привабливих видів економічної діяльності;
- наявність територій для ведення сільського господарства;
- високий потенціал для розвитку туристичної інфраструктури, підприємств громадського харчування.
У «Стратегія розвитку 2021» приділяється багато уваги розробці цільових галузевих програм, таких як: програма 
розвитку малого і середнього бізнесу (включаючи Маріуполь інвестиційний);

Рішення про ліцензування спеціальності було прийнято на підставі результатів вивчення потреб регіону у фахівцях з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних працювати в підприємницьких та торгівельних мережах, 
біржах.  Розвиток ринкової економіки в Україні та проблеми диверсифікації економіки старопромислових регіонів 
вимагають підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Низка чинників зумовлюють таку 
потребу, до цих чинників можна віднести наступні: диверсифікація економіки м. Маріуполь; зменшення ролі 
містоутворюючих підприємств у зайнятості населення; збільшення кількості підприємств що працюють в сфері 
послуг; збільшення кількості підприємств оптової та роздрібної торгівлі; збільшення кількості підприємств малого 
та середнього бізнесу з виробництва продовольчої продукції, потреба у підготовці фахівців які володіють знаннями 
щодо нових форм організації та ведення бізнесу.
Враховуючи багаторічний досвід наукової і практичної розробки програм  і навчальної літератури, а також 
викладання різних курсів з економічних наук у вищій школі, було прийнято рішення про започаткування ОПП « 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Таке рішення було прийнято спираючись на те що кафедра вела 
підготовку здобувачів вищої освіти за другим освітнім рівнем (магістр) за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» (Сертифікат про акредитацію НД № 
0588741 https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/10/s_076_m.pdf) 
ОП "Підприємництао, торгівля та біржова діяльність" у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" 
започаткована та розроблена проектною групою економічного факультету ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний універститет та затверджено Вченою радою  від 29 грудня 2016 року, протокол № 7. Розроблено та 
затверджено лицензійну справу протоколом засідання Вченої ради ДВНЗ "Приазовський державний технічний 
університет" № 8 від 02 лютого 2017 року. Ліцензовано ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Наказ 
МОН від 03.03.2017 № 38-л.
За період свого існування ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність оновлювалась переглядалась двічі. 
Перший перегляд був проведений у 2017 році у відповідність до листа Міністерства освіти і науки України від 
28.04.2017 № 1/9–239 щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм (Наказ 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» №105-05 від 13.06.2017). Другий перегляд відбувся 
відповідно державному стандарту вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.18 № 1243 (Наказ ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» №78-05 від 29.03.2019).
Освітня програма зорієнтована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистости, здатної до постійного 
оновлення власних знань, професійної мобільности й швидкої адаптації до змін і розвитку в різних сферах 
можливого застосування набутих компетентностей.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 15 14 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 15 15 2 0 0
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3 курс 2018 - 2019 6 7 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 19 19 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 17526 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 17958 Якість, стандартизація та сертифікація
1319 Інтелектуальна власність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84308 65033

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

84308 65033

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ПТБ_2019.pdf nJcyxLBg4esoUPARQiJAszBkU8HVi02HUUy1+05Aj/I=

Навчальний план за ОП Навч.план ПТБ-19.pdf ABhoQynV/oqYGBZSwKU8bJSLK+elq8SvHC6V29NG+v
0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Каракулов.pdf rh/nVmeaQ/1P1Vp2tW23+nT1LElX4lyL2ahZaMBmwaQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист підтримки_Пікула.pdf PW8RZOuEqUCFJ3czTIuFXvmoCNEH1qXn0uVnv1Ks4
Aw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Наказ 38-л.pdf 0w66HuCz5kGoclqkDS1E6tRtRrmCvrZ88Zh2oAxs9ko=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Додаток до наказу 38-л 42.pdf ENa1rgFo3/iEmYc/xr2boWYDgc4p9JtwdNiVett3DVk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Політік.pdf D+w28vBh8wYlgb1hHH7z67BHVxxkuRkVNxEukY6CI34
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОПП  є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які 
володіють базовими теоретичними знаннями, вміннями, практичними навичками і загальними компетентностями, 
необхідними для вирішення типових професійних завдань у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Для Донецького регіону, зокрема для м. Маріуполь об’єктивною є потреба у висококваліфікованих, ініціативних, 
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творчих фахівцях з новим способом мислення, які мали б навики застосування відповідних методів, інструментарію 
для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування як підприємницьких, торговельних та біржових 
структур, так і інноваційного підприємництва.
Унікальність ОП проявляється в наданні бакалаврам можливостей поглиблювати і закріплювати теоретичні знання, 
отримані під час навчання та набувати практичних знань, навичок і досвіду прийняття самостійних рішень під час 
проходження виробничої практики за фахом у роботодавців. Так, співпрацця з ГО «Маріупольський продуктовий 
кластер» та Установа "Маріупольський міський центр підтримки та розвитку МСБ" надає здобувачам більші 
можливості набути професійні компетенції та побудувати власну справу.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльность" відповідають Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» на період 2019-2023 рр., зокрема місії, стратегічним цілям університету 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf, щодо забезпечення якості освіти, а також 
динамічного розвитку досліджень та інновацій, оскільки орієнтована на формування у студентів здатності до 
зберігання та примноження моральних, культурних та наукових цінностей, розуміння місця підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності у загальній системі економічної науки.  Цілі освітньої програми повністю 
відповідають місії університету та Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
щодо еволюції освітньо-наукового простору на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей, 
національної ідентичності та креативного становлення людини і суспільства майбутнього (Концепція  розвитку 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-
2019-2023.pdf). Цілі відповідають  Положенню щодо ступеневої системи освіти, Положенню про організацію 
освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf; основним напрямом діяльності ДВНЗ «ПДТУ» що зазначений в Статуті 
https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси здобувачів вищої освіти  враховувалися на основі результатів опросу здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, що навчаються за ОП "Якість, стандартизація та сертифікація", які зазначили, що вони бажали 
би отримати повну освіту за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та моніторингу 
регіонального ринку праці та освітніх послуг, що надавалися протягом 2014-2015 рр. Було виявлено, що на той час 
підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  в регіоні не велась і не мала можливостей 
певною мірою задовольнити освітні потреби Східного регіону. Тому, ДВНЗ «ПДТУ», базуючись на багаторічному 
досвіді та існуючих можливостях міг забезпечити підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. Протягом навчання здобувачі спілкуються з роботодавцями, як під час індивідуальних зустрічей, так і 
під час заходів, які проводяться кафедрою, що спрямовані на удосконалення ОП, зокрема участь у Всеукраїнській 
студентській науково-практичній конференції «Проблеми підприємництва в умовах невизначеності» 07 листопада 
2020 р. https://www.instagram.com/p/CHS0qPvlEIa/?utm_source=ig_web_copy_link 

- роботодавці

Кафедра економічної теорії та підприємництва регулярно запрошує роботодавців до дискусії щодо покращення ОП 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. На ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020 р.) 
надійшли рецензії роботодавців, зокрема: О. А. Політік (Віце-президент, керуючий відділенням Донецької ТПП у м. 
Маріуполі https://drive.google.com/file/d/1bxQ7T_UzCFsZXwiKaJzziv3_FXpzDtTJ/view?usp=sharing), яка 
запропонувала ввести у освітньо-професійну програму тренінг – курси; Куракулов В.А. (Голова правління ГО 
«Маріупольський продовольчий кластер» https://drive.google.com/file/d/17Lx-
sm7xTBMlZfTQ34vI7_spijLow5VQ/view?usp=sharing), який зазначив, що до безперечних переваг освітньо-
професійної програми слід віднести розроблену в університеті дисципліну вільного вибору «Основи самоосвіти та 
психологія» та розширення вибіркової компоненти ОПП вільного вибору здобувачів вищої освіти, що забезпечує 
якісніший та свідомий вибір здобувачами необхідних компетенцій враховуючи потреби ринку; Пікула О.П. (Голова 
правління «Маріупольський міський центр підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу» 
https://drive.google.com/file/d/1dcZcVGlGegLQK6oa3qlO4GnSmfOmuGQh/view?usp=sharing), зазначила, що 
економіка Маріуполя потребує диверсифікації, а саме більш стрімкого розвитку малого та середнього бізнесу, а це в 
свою чергу потребує наявності фахівців з цього напряму. Рецензії додані до справи.  З  проєктом ОП можна 
ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/mar.pstu/posts/3902483679859065

- академічна спільнота

До підготовки здобувачів вищої освіти ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" залучаються кафедри 
економічного факультету, іноземних мов, кафедра інформатики, досвідчені фахівці з інших кафедр. Викладачі 
кафедри економічної теорії  активно спілкуються з акдемічною спільнотою України. Так на  ОП були отримані 
рецензії на ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Чентукова Ю.І.  (Завідувач кафедри економіки та 
міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, 
Маріупольський державний університет, 
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https://drive.google.com/file/d/1dS4ZfA31CGn4w9U4E6cHjPzEXnybUkd3/view?usp=sharing), який зазначив, що 
освітньо - професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалаврського рівня вищої 
освіти можна рекомендувати до використання для підготовки студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», як таку , що  відповідає  забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запитам потенційних роботодавців; Калініна С.П. ( Завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,  
доктор економічних наук, професор, https://drive.google.com/file/d/11iruwgS-_Etq6jrdKSz2KrifmNIJhqdB/view?
usp=sharing), яка зазначила, що дисципліни навчального плану, які наведені в ОПП відображують актуальні для 
галузі теми, а кадрове забезпечення ОПП відповідає профілю дисциплін, що викладаються, а також до викладання 
залучені особи з досвідом практичної роботи у даній галузі. 

- інші стейкхолдери

Вияв інтересів та пропозицій інших стейкхолдерів відбувається під час проведення обговорення проєктів ОП. З  
проєктом ОП -  можна ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/mar.pstu/posts/3902483679859065

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

При розробці ОП враховано сучасні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, що знайшли своє 
відображення у цілях та програмних результатах ОП. Регулярно проєктною групою аналізуються тенденції 
регіонального ринку праці та проводиться моніторинг сайтів вакансій на регіональному рівні. При розробці ОП 
враховано дані державної служби зайнятості. Станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мають статус 
безробітного, ОП націлена на підготовку бакалаврів які зможуть після закінчення навчання створити власну справу 
та зменшити кількість безробітних, зокрема в м.Маріуполь.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Економіка Маріуполя потерпає від засиля містоутворюючих підприємств. В стратегії розвитку міста «Стратегія 
розвитку 2021» https://mariupolrada.gov.ua/page/strategija-rozvitku-2021 приділяється багато уваги розробці 
цільових галузевих програм, таких як: програма розвитку малого і середнього бізнесу (включаючи Маріуполь 
інвестиційний); зазначаються потенційні конкурентні переваги для розвитку малого та середнього бізнесу:
-наявність вільних виробничих майданчиків для інвестування і привабливих видів економічної діяльності;
- наявність територій для ведення сільського господарства;
- високий потенціал для розвитку туристичної інфраструктури, підприємств громадського харчування.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм враховувався під час формулювання цілей та програмних 
результатів ОП, зокрема досвід Запорізького національного університету https://www.znu.edu.ua/, Університету 
Миколаса Ромеріса https://www.mruni.eu/en/, Господарської академії ім. Д.А. Ценова г.Свіштов.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf)  у повній мірі 
корелюють з результатами навчання за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а їх відповідність 
наведена в ОП в Матрицях відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.
У 2019 р. досягнення зазначених Стандартом вищої освіти результатів навчання повністю відбувається за рахунок 
обов’язкових компонент, а також розширені можливості поглибленого досягнення ПРН за рахунок вибіркових 
компонент, які зазнали змін щодо моделі вибору після оновлення ОП у 2019 році у відповідності до стандарту.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність затверджений наказом 
МОН України № 1243 від 13.11.18 р.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlyata-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

168

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

72

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" відповідає предметній галузі заявленої спеціальності, спрямований на здобуття професійних 
знань, умінь, навичок,  формування компетентностей, які дозволять успішно здійснити професійну діяльність 
випускника, підготують конкурентоспроможного фахівця, який володіє методами організації підприємницької 
діяльності, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями в галузі підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, уміє використовувати систему знань у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, може 
здійснювати науково-дослідну роботу та здатен організувати її з іншими учасниками підприємницької діяльності в 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, налаштований систематично підвищувати свою здатність до 
безперервної професійної самоосвітньої діяльності. Перелік фахових компетентностей корелює з описом 
бакалаврського рівня НРК. Зміст освітніх компонентів відповідає предметній галузі спеціальності й має на меті 
формування в здобувачів загальних та фахових компетентностей майбутніх фахівців в сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності для успішного здійснення професійної діяльності. Освітні компоненти освітньої 
програми спрямовані як на формування hard skills – загальних і спеціальних компетентностей, ПРН, так і soft skills 
– формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами. Освітні компоненти, які має ОПП,  становлять 
взаємопов’язану логічну систему обов’язкових (4560 а. г.) і вибіркових дисциплін (2160 а.г.), а також практик (480 
а.г.). Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки становить 16 кр., дисципліни фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки складають - 40 кр., та дисципліни професійної та 
практичної підготовки 96 кредитів, практика-16 кредитів. Обов'язкові навчальні дисципліни загалом складають 168 
кр., дисципліни вільного вибору студента – 72 кр. Зміст пропонованої ОПП умотивовано поєднує навчальні 
дисципліни, які закладають теоретичний фундамент предметної галузі (ФПЕ3-ФПЕ5, ФПЕ7-ФПЕ8, ПП1),  тобто 
презентують поняття, концепції, принципи їх застосування для пояснення фактів та прогнозування результатів; 
поєднують теоретичні знання з їх практичним застосуванням, зокрема забезпечують якісну майбутню професійну 
спроможність здобувача вищої освіти, його конкурентоздатність, опанування відповідними методами 
(загальнонауковими та спеціальними), методиками та технологіями (ПП2-ПП6), реалізують застосування набутих 
загальних і фахових компетентностей у практичній діяльності (ПП18; ПП19): надають можливість застосовувати 
знання щодо закономірностей, центральних категорій та положень, розуміти особливості їх застосування в 
професійній діяльності, обґрунтовувати вибір принципів, методів, технологій в сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. Вибіркові компоненти ОПП посилюють ПРН, які забезпечують ОК.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів побудована на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Здобувачам вищої освіти пропонуються вибіркові дисципліни 
для формування індивідуальної освітньої траєкторії згідно Положення про формування індивідуальної освітньої 
траєкторії навчання студентів у ДВНЗ “ПДТУ” (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-
formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi-navchannya-studentiv-u-dvnz-pdtu.pdf), у 2021 році відбувся 
перегляд Положення.  Перелік вибіркових дисциплін щорічно оновлюється і доводиться до відома здобувачів до 
початку весняного семестру . Процедура здійснення вибору окремих дисциплін або блоку дисциплін здійснюється 
за особистою заявою здобувачів декану факультету на наступний навчальний рік. В ДВНЗ "ПДТУ» створено 
загально університетський каталог вибіркових дисциплін який базується на факультетських каталогах 
https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczypliny/. Здобувачів вищої освіти щорічно ознайомлюють з переліком 
навчальних дисциплін та зі змінами. Перелік ОК є у ОП  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/04/076-Б-ПТБ-
2019.pdf. Інформація про зміст дисциплін (РПД – силабус) розміщуються на сайті ДВНЗ «ПДТУ» 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/41). Заяви студентів вивчаються деканатом. Розглядається можливість 
створення груп для вибіркових дисциплін з урахуванням вимог до нормативної чисельності здобувачів, після 
формування корегуються індивідуальні навчальні плани здобувачів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно до Положенню про формування індивідуальної освітньої 
траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ»
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi-
navchannya-studentiv-u-dvnz-pdtu.pdf ). Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з 
урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Процедура забезпечення
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студента вибором навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми та робочого навчального плану 
становить не менше, як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти. Вибір 
здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється за блоками, який реалізується шляхом подання заяви 
декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з 
інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по 
циклам ОП для кожного семестру навчання.  Факультетом формується перелік вибіркових дисциплін, передбачених 
на всіх випускаючих кафедрах факультету та оприлюднюється на сайті університету 
https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczypliny/. Здобувачі, ознайомившись зі змістом
довідкових інформаційних матеріалів до початку весняного семестру подають до деканатів заяви на вивчення 
вибіркових навчальних дисциплін у наступному навчальному році. Деканати узагальнюють інформацію про вибір 
студентами блоків дисциплін або окремих дисциплін за спеціальностями з урахуванням забезпечення нормативної 
чисельності в академічних групах і надають данні до навчального відділу для розрахунку обсягів навантаження 
кафедр на наступний навчальний рік. Створивши групу по кожному блоку вибіркових дисциплін перелік цих 
дисциплін стає базовим в індивідуальному плані студента. Після остаточного формування додаткових груп з 
вивчення вибіркових дисциплін корегуються індивідуальні навчальні плани студентів. З даного моменту вибіркова 
дисципліна стає для студента обов’язковою для вивчення. Студент, який не скористався своїм правом вибору (не 
подавав заяву або не була сформована група) буде прикріплен до тих груп в яких є вільні місця. Скористатися 
правом вільного вибору дисципліни може тільки студент, який не має заборгованостей і своєчасно виконує
індивідуальний навчальний план. Будь-які подальші зміни вибору дисципліни з ініціативи здобувача вищої освіти 
допускаються у виняткових випадках при наявності поважних причин шляхом подання заяви на ім’я декана 
факультету до 15 вересня поточного навчального року, якщо здобувач не почав вивчення цієї вибіркової дисципліни.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Перелік усіх видів практик, їх форми та терміни проведення визначаються навчальними і робочими навчальними 
планами та ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і регулюються: Положення про проведення 
практики студентів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-provedennya-praktyky-studentiv-dvnz-pdtu.pdf розробленого відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту».  Метою ознайомчої практики є закріплення, розширення та поглиблення 
теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до 
майбутньої професіональної діяльності, здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13620?
locale-attribute=uk. Метою професійної  (виробничої) практики є оволодіння студентами сучасними методами, 
формами організації праці в галузі їх майбутньої професії http://umm.pstu.edu/handle/123456789/22310?locale-
attribute=uk. Графік занять студентів дає можливість поєднувати навчання з практикою. Визначення мети, завдань 
та змісту практичної підготовки відбувається на основі співпраці з роботодавцями та укладання з ними відповідних 
угод: ФОП Мельникова Л.В, ФОП Селіцька В.О., ТОВ "КЛИМ", Установа "Маріупольський міський центр підтримки 
та розвитку МСБ", ФОП Капранов, Маріупольській міський центр зайнятості, Відділення Донецької ТПП м. 
Маріуполь

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Для здобувачів вищої освіти ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність соціальні навичкі (soft skills) є 
особливо важливими оскільки акцентується увага на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі, що потребує формування навичок міжособистісної взаємодії (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/04/076-Б-ПТБ-2019.pdf). Першим чинником формування soft skills є розроблені програмні 
компетентності, які наведені в ОП: ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7, СК3, СК7. Другим чинником формування соціальних 
навичок є методи, форми проведення навчальних занять та організація самостійної роботи на основі продуктивних 
та інтерактивних методів навчання, що передбачають прояв активної взаємодії, здатностей презентувати себе, 
проявляти стресостійкість, гнучкість, адаптування, управління собою тощо. Завдяки формуванню ПРН ОП, до яких 
відносяться: ПРН2, ПРН3, ПРН6, ПРН7, ПРН9, ПРН10, здобувачам вищої освіти пропонується вивчення наступних 
дисциплін ВК: "Основи демократії та права людини", "Соціальне партнерство", "Основи самоосвіти та психологія", 
"Соціологія та політологія", "Етика та етикет ділового спілкування" тощо. Наступним кроком є участь здобувачів у 
різних наукових та культурних заходах, наприклад: Всеукраїнська студентська НПК «Сучасні тенденції розвитку 
підприємництва в Україні», 24.11.2018 року; Всеукраїнська студентська НПК «Проблеми підприємництва в умовах 
невизначеності»: матеріали» 07.11.2020 р. http://eir.pstu.edu/handle/123456789/27968. Конференція пройшла в он-
лайн режимі в Google Meet

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт для пропонованої ОПП на момент її започаткування та перегляду не був наявний.
У процесі вдосконалення ОПП, формулювання мети, компетентностей, ПРН робоча група орієнтувалася на Закон 
України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Національну рамку кваліфікацій».

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
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Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає фактичному навантаженню здобувачів, 
досягненню цілей та програмних результатів навчання. ОП у частині переліку навчальних дисциплін має дві 
складові – обов'язкову та вибіркову. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf, 
Положення про самостійну роботу студентів ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-samostiynu-robotu-studentiv-nakaz-169-05-2017.pdf та до ст. 62 Закону 
України «Про вищу освіту» https://zakon.help/law/1556-VII обсяг вибіркових навчальних дисциплін має бути не 
менше 25 % від загального обсягу програми підготовки. За обсягом
обов'язкова частина програми має складати 75-40 % від загального обсягу відповідної освітньої програми. В 
навчальних планах за денною формою з навчальної дисципліни на аудиторні заняття виділяється, як правило, від 
1/3 до 1/2 загального обсягу навчального часу. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений на самостійну роботу 
студента денної форми навчання регламентується робочим навчальним планом і складає, як правило, від 1/2 до 2/3 
від загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного на вивчення конкретної дисципліни. На 
обов'язкову освітню компоненту проходиться 168 кр, на вибіркову освітню компоненту - 72 кредити ЄКТС.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється, але в перспективі 
планується посилення ролі роботодавців у системі підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності з урахуванням доцільності організації навчання за дуальною формою та зацікавленості в її організації 
роботодавцями сфери обслуговування м. Маріуполя. Так, підписано меморандум про співпрацю з Маріупольським 
міським центром підтримки та розвитку МСБ одним з пунктом якого є пункт: створення умов для впровадження 
дуальної освіти для здобувачів вищої освіти, шляхом проведення Центром МСБ навчальних тренінгів відповідно 
узгодженого плану проведення таких заходів після яких здобувачеві вищої освіти буде надано диплом (сертифікат) 
про проходження такого навчання. В подальшому планується розроблення Положення про дуальну форму здобуття 
вищої та фахової передвищої освіти з Маріупольським міським центром підтримки та розвитку МСБ для здобувачів 
ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
В ДВНЗ «ПДТУ»  вже розроблено Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita- dohovir-azovstal-2019.pdf
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita-dohovir-illicha-2019.pdf
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/dualna-osvita-dohovir-tov-metinvest-promservis-2019.pdf 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Особливості ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" враховуються відповідно до «Правил прийому на 
навчання до ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2021/01/nakaz-%E2%84%96278-05-pro-
zatverdzhennya-pravyl-pryjomu-2021.pdf), які розроблені в 2020 р. були розроблені приймальною комісією та 
затверджені вченою радою
університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 р., затверджених 
наказом МОН України від 15.10.2020 р. № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.12.2019 р. 
№1225/35508
ДВНЗ «ПДТУ» для врахування особливостей ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" скористався 
можливістю встановити коефіцієнти для дисциплін ЗНО, зокрема: Українська мова та література - 0,3; Математика - 
0,3; Історія України або Географія або Іноземна мова або Біологія або Фізика або Хімія – 0,3. Оскільки ДВНЗ 
«ПДТУ» є регіональним університетом, то було проявлена можливість охопити випускників з віддалених населених 
пунктів, які,можливо, не змогли належним чином підготуватися до ЗНО й показати високі результати. Крім того, 
виокремлення дисциплін для ЗНО за ОП базувалося на врахуванні особливостей галузевого аспекту вибіркових 
дисциплін (Іноземна мова професійного спрямування для галузі підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
пропонується для вибору та вивчення протягом 5-8 семестрів) та врахуванні регіонального аспекту Донецького 
регіону (Історія та культура України є обов’язковою та тому пропонування Історії України для ЗНО).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, 
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf, яке передбачає можливість 
приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

Сторінка 9



спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб 
розглядає декан відповідного факультету. Також визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО 
регулюється Правилами прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» (https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/). Пільгові умови прийому 
окремим категоріям вступників і відповідні квоти місць визначаються щорічно в цих Правилах. Усі вступники 
користуються однаковими правами незалежно від їх статі, расової та національної приналежності, соціального та 
майнового положення, роду та характеру занять, світогляду, віросповіданню, місця проживання та інших обставин. 
Поінформованність та доступність Правил прийому та інших документів, що регулюють дане питання 
забезпечується для учасників освітнього процесу
розміщенням їх на офіційному веб-сайті університету (https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практика застосування вказаних правил на ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність не відбувалася

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ДВНЗ "ПДТУ" регулюються 
Положенням про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ»   https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf. Однією із стратегічних 
цілей є розвиток університету як наукового центру регіонального значення відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ 
«ПДТУ» на період 2019-2023 рр. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf До шляхів 
реалізації стратегічної мети належить розвиток інноваційних проектів: «Регіональний навчальний центр бізнес-
навичок» (http://cbs.pstu.edu/) та "Стартап школа Sikorsky Challenge" (https://pstu.edu/uk/novyny/startap-shkola-
sikorsky-challenge/), в яких відбувається неформальне навчання студентів за власним бажанням основам 
підприємництва, менеджменту та маркетингу в малому бізнесі та надається консультативна допомога в організації 
приватних малих фірм.  Бізнес тренери та підприємці проводять тренінги та консультації з реалізації власної ідеї 
бізнесу на основі розробки бізнес-плану. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Таких випадків не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Програмні результати навчання, визначені в ОПП, передбачають використання в освітньому процесі як 
традиційних форм навчання, визначених у ПОЛОЖЕННІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДВНЗ 
«ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-
pdtu.pdf так і нетрадиційних (круглий стіл, читацька конференція, тренінг, майстер-клас тощо). У межах аудиторних 
занять викладачі оптимально застосовують  як традиційні методи (словесні, практичні, наочні тощо), так і 
інноваційні (метод проєктів, ділові ігри, моделювання, мозковий штурм тощо). Викладачі також звертаються до 
технологій контекстного навчання, імітаційного навчання, проблемного навчання, розвитку критичного мислення, 
проєктного навчання. Застосування цих форм, методів і технологій навчання забезпечує реалізацію 
компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів. В умовах карантину досягнення ПРН 
забезпечувалося відповідно до  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf через створення classroom Google, навчання  відбувається за допомогою Google 
Meet, застосування Порталу дистанційного навчання Moodle https://ds.pstu.edu/, сайту начально-методичних 
матеріалів http://umm.pstu.edu/. Для студентів всіх курсів проводиться ознайомлення з формами та методами 
саморозвитку особистісного та професійного становлення. В таблиці 3 додатку наведено матрицю відповідності 
ПРН, ОК завдяки оптимально обраним для них методів навчання та оцінювання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід реалізовано через право вибору студентами навчальних курсів у межах ОПП та 
компонентів інших ОПП. У контексті організації освітнього процесу цей підхід передбачає відбір форм і методів 
навчання та викладання, у межах яких поєднано якісне викладання та повага до особистості студента. На всіх етапах 
навчання в межах ОПП забезпечена діалогізація взаємодії студент-викладач, що передбачає відмову від 
авторитарного стилю спілкування зі студентами, монологічного викладу матеріалу, а водночас, право студента на 
вільне висловлення власної думки, утвердження демократичного стилю взаємодії, що гарантує реалізацію суб’єкт-
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субєктного підходу до організації освітнього процесу. Це дає змогу створити на заняттях дружню психологічну 
атмосферу, яка сприяє розвитку студентської креативності та критичного мислення, а також усвідомленню 
відповідальності обох сторін за процес навчання. 
Задоволеність студентами формами й методами навчання з’ясовуються шляхом анкетування https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf  

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідність методів навчання і викладання забезпечується системою трансферу та накопичення кредитів, що 
використовується в Європейському просторі вищої освіти. Здійснюється процедура забезпечення права студентів на 
вільний вибір дисциплін відповідно до «Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання 
студентів у ДВНЗ «ПДТУ». Методи навчання й викладання за ОПП дають змогу реалізувати принципи академічної 
свободи, а саме: свободи досліджень, свободи викладання (викладачі вільно обирають форми та методи викладання) 
та свободи здобуття знань. Наприклад, під час опанування курсу “Бізнес - планування та оцінка бізнесу” студенти 
мають змогу самостійно обирати напрями бізнесу для аналізу в контексті виконання самостійної роботи. Студенти 
обирають не лише тему й зміст роботи, але й методи її виконання та способи презентації (мультимедійна 
презентація, реферат, колаж тощо). 
Принцип академічної свободи реалізовано в процесі організації практики, оскільки вибір баз практики 
здійснюється з урахуванням побажань студентів, а також перспектив їхнього подальшого працевлаштування. Під час 
вибору тем для курсових робіт обов'язково враховують сфери інтересів студентів, вони отримують поради й 
зауваження наукового керівника, але самостійно вирішують, як їх урахувати в науковому дослідженні. Методи 
керування викладач визначає самостійно, виходячи із доцільності та індивідуальних особливостей студента та 
особливостей їхньої комунікації, що може бути безпосередньою або дистанційною.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

інформація щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів здобувачам вищої освіти надаєтьсячерез надання  комплексу інформаційно-методичного супроводу 
вивчення окремих дисциплін. Інформація надається усно (на початку вивчення освітнього компоненту, під час 
консультацій), у друкованому вигляді (у робочих програмах (силабусах) 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11562?locale-attribute=uk), методичних вказівках до проведення 
практичних, лабораторних занять та самостійної роботи, в електронному вигляді (на сайті університету 
http://umm.pstu.edu/). Ця інформація своєчасно доводиться до здобувачів вищої освіти. Згідно з результатами 
опитування 85% здобувачів вважають критерії оцінювання знань за ОП зрозумілими. Інформація про графік 
освітнього процесу за ОП та розклад занять на поточний семестр міститься на сайті університету 
(https://rozklad.pstu.edu/) та є у вільному доступі.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час реалізації ОП поєднання навчання і досліджень відбувається при організації роботи студентів з виконання 
індивідуального завдання, зокрема курсової роботи з навчальної дисципліни. Поєднання проведення наукових 
досліджень та опанування навчальним матеріалом відбувається в процесі виконання творчих або репродуктивних 
рішень конкретної задачі з навчальної дисципліни, яка виконується студентом самостійно під керівництвом 
викладача кафедри. Курсові роботи сприяють розширенню та поглибленню теоретичних знань, становленню 
досвіду їх практичного використання та самостійного розв’язання конкретних завдань в процесі аналізу та 
систематизації здійснених наукових досліджень в даній сфері наукових знань або організації самостійних наукових 
досліджень під керівництвом керівника курсової роботи. Поєднання навчання та досліджень відбувається також під 
час реалізації ОП в процесі виконання самостійних і індивідуальних завдань з дисципліни за вибором студента, що 
сприяє реалізації індивідуальній траєкторії професійного становлення, а також в процесі занять студентів 
науковими дослідженнями та участю у наукових конференціях.   Так, були проведені наступні заходи за участю 
здобувачів вищої освіти: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 
підприємництва в Україні», 24 листопада 2018 року; Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Проблеми підприємництва в умовах невизначеності»: матеріали» 07 листопада 2020 р. 
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/27968. Конференція пройшла в он-лайн режимі в Google Meet, прийняли 
участь 60 студентів, за результатами конференції випущено збірник матеріалів конференції.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається на основі включення нових наукових розробок у галузі  під 
час лекційних та семінарських занять, проведення
сумісних наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри – керівників наукових гуртків, під час 
написання курсових та конкурсних робіт , підготовки до олімпіад зі спеціальності тощо.  Викладачі кафедри 
пропонують студентам свої наукові розробки, які присвячені проблемам розвитку галузі відповідно до теми НДР 
кафедри, що розміщенні на сайті науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» в особистих колекціях викладачів: 
Капранової Л.Г., Хаджинової О.В., Кравченко М.С., Білоус - Сергєєвої С.О., Мацкевич Ю.І. 
(http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7). Викладачі кафедри прийняли участь у розробці проблем галузі 
підприємництва, які знайшли своє відображення в  колективних монографіях, статтях які опубліковано як в Україні, 
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так і за кордоном: Larуsa Kapranova, Vyacheslav Voloshin Commercial trust as an economic paradigm of society. Security 
and Public Order: Research journal. 2020.  № 24. P. 384-391. URL: 
https://www3.mruni.eu/ojs/vsvt/article/view/5553/4753; Kapranova, L.; Stankevičius, A.; Simanaviciene, Z.; Lukšaitė, A. 
Tax morale and tax evasion: theoretical insights. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys 
(Kaunas 2016) / Mykolo Romerio universiteto. Kaunas, 2016 С. 80-95. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9309; 
Kapranova L., Zaneta Simanaviciene, Virgilijus Dirma, Dominyka Beniusyte, Arturas Simanavicius. Comparison of 
Lithuanian, Italian and British Social Business Models. Montenegrin Journal of Economics. 2017. Vol. 13, No. 1. Р. 97-110. 
http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/97-_110_simanaviciene_and_.._0.pdf ; Yuliia Matskevich Economic 
assessment of investment on the basis of production functions. Geplat: Caderno Suplementar, n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1310; 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Кафедра плідно співпрацює з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), у рамках співпраці з 
Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс) у 2017 році Капранова Л. Г. пройшла стажування за темою 
«Organization of teachihg, innovative mеthods and technologies in higher educational institutions of Lithuania» 
(«Організація навчання, інноваційних методів і технологій у вищих навчальних закладах Литви»),  у названій 
організації та отримала відповідний сертифікат, викладачі кафедри пройшли  стажування у рамках програми 
науково-педагогічної практики «Менеджмент, економіка та фінанси», яке організоване  Університетом Миколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) з 17.06.2020-17.09.2020. У 2020 році відбулось довгоочікуване підписання договору про 
співпрацю між ДВНЗ "ПДТУ" та Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) 
https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1MnhrB52D2Hi7KxkD3J1aYbX_WILml17D

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Згідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ»https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf контрольні заходи є 
необхідним елементом системи забезпечення якості освіти, визначають відповідність рівня набутих студентами 
знань, умінь та компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти, забезпечують своєчасне 
корегування навчального процесу. На ОП  застосовуються: вхідний контроль, поточний контроль, рубіжний 
контроль (атестація), підсумковий контроль, семестровий контроль, Вхідний контроль застосовується на початку 
навчання з нової навчальної дисципліни. Вхідний ректорський контроль якості залишкових знань з математики 
студентів першого курсу університету проводиться з метою формування стратегії навчальної роботи кафедри з 
першокурсниками. Основною метою поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та 
студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль 
проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, комп’ютерного тестування. Критерії 
оцінювання визначаються в робочих програмах навчальний дисциплін і рейтинговій системі оцінювання 
результатів навчання . Рубіжний контроль (атестація) проводиться у формі контрольної роботи, тестування, 
виконання індивідуального семестрового завдання та ін. Рубіжний календарний контроль (проміжна атестація) 
обов’язково проводиться двічі за навчальний семестр програм бакалаврської підготовки. Форми проведення 
рубіжного контролю та критерії оцінювання визначаються в робочих програмах навчальних дисциплін. 
Підсумковий контроль
забезпечує оцінку результатів навчання студентів на проміжних або заключних етапах їх навчання. Семестровий 
контроль з навчальної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, 
диференційованого заліку або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 
матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Загальні положення, види та рівні семестрового 
контролю, оцінювання знань студентів під час семестрового контролю, проведення семестрових заліків, складання 
семестрових екзаменів та таблиці відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерій 
оцінювання представлені в Положенні про семестрові екзамени і заліки по ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-02:2019 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf) . Форма 
проведення семестрового контролю: усна, письмова, комбінована, тестування тощо, зміст і структура 
екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри. 
Підсумковою формою атестації бакалаврів є кваліфікаційний екзамен. Випускна атестація здійснюється 
екзаменаційною комісією із забезпеченням відкритості та гласності.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається робочим навчальним планом зі спеціальності, 
який доводиться студентам групи кураторами. Крім того, види семестрового контролю з кожної дисципліни, а також 
написання курсових робіт, кількість лекційних, практичних занять з кожної навчальної дисципліни представлені в 
індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти, який зберігається в журналі обліку роботи академічної 
групи на навчальний рік. Також в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти надані терміни 
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проведення контрольних заходів за тижнями. Заліки приймаються викладачами, які читали лекції. Оцінювання 
семестрового контролю здійснюється відповідно до затверджених критеріїв за європейською 100-бальною шкалою 
та національною шкалою, «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» - для екзаменів, диференційованих 
заліків, захистів курсових робіт та практик; «зараховано», «не зараховано» - для заліків. У разі отримання 
незадовільної оцінки перескладання екзамену (заліку) з навчальної дисципліни допускається не більше двох разів. 
При другому перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія. (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). В журнал групи, в якому 
здійснюється фіксація програмних результатів навчання кожного студента вклеюється
таблиця «розбаловки» для кожної навчальної дисципліни, відповідно до робочої програми дисципліни.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку семестру студенти групи ознайомлюються з переліком навчальних дисциплін, які будуть вивчатися та 
формами контрольних заходів з них та критеріями оцінювання навчальних досягнень. Особливості оцінювання 
знань студентів з навчальних дисциплін, які закінчуються екзаменом або заліком роз’яснюються першокурсникам 
завідуючим кафедри, кураторами, викладачами навчальних дисциплін на початку викладання. На початку 
викладання дисципліни кожен викладач ознайомлює студентів з різними видами навчальних завдань, які повинні 
виконати студенти та кількістю балів, які вони можуть отримати при їх виконанні відповідно до вимог. За 
бажаннями студентів для покращення їх розуміння особливостей виконання навчальних видів робіт та їх 
оцінювання проводяться додаткові консультації. Після проведення першої проміжної атестації першокурсників 
здійснюється аналіз навчальних досягнень студентів та проводиться додаткове роз’яснення щодо критеріїв 
оцінювання різних видів навчальної роботи. Семестрові заліки з навчальної дисципліни проводяться після 
закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Результати складання екзаменів, заліків, захистів курсових 
робіт заносяться викладачем в екзаменаційні відомості та залікову книжку, а деканатом до навчальної картки 
студенту і систему «Деканат». (Положення про семестрові екзамени і заліки У ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-02:2019. 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf)

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Формою випускної атестації  ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  у відповідності до Стандарту 
вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13.11.18 № 1243  є кваліфікаційний екзамен.  Програма кваліфікаційного 
екзамену за ОП складається з нормативної та варіативної частин. Під час кваліфікаційного екзамену студент 
повинен продемонструвати знання, виявити вміння, що складають комплекс професійних компетентностей 
бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, визначених стандартами з цієї спеціальності. Програму 
та екзаменаційні білети з кваліфікаційного екзамену розробляє випускаюча кафедра. (Положення про 
екзаменаційну комісію випускної атестації студентів ДВНЗ «ПДТУ»7.6-05:2019 https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-ekzamenatsiynu-komisiyu-vypusknoyi-atestatsiyi-studentiv-dvnz-pdtu.pdf

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється окремими розділами «Положенням про організацію 
освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ»; «Положенням про семестрові екзамени та заліки»; «Положенням про 
проведення поточного контролю успішності студентів»; «Тимчасовим положення про впровадження в навчальний 
процес на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ» дворівневої системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти». Їх терміни 
регламентуються силабусами та відображені у індивідуальному навчальному плані здобувача, що є у вільному 
доступі, графіком навчального процесу та згідно розкладу. Інформація про форму проведення кваліфікаційного 
екзамену доводиться до здобувачів не пізніше, ніж за півроку до початку атестації 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/22309). Здобувачі вищої освіти та викладачі мають вільний доступ до 
перелічених документів: в паперовому вигляді на кафедрі та на офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ».

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Проведення контрольних заходів в ДВНЗ «ПДТУ» регулюється «Положення про організацію освітнього процесу в 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет». (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu- dvnz-pdtu.pdf). Доступність цього  
документу забезпечується його розміщенням на сайті ДВНЗ «ПДТУ» у розділі «Інформація, яка підлягає 
оприлюдненню згідно з чинним законодавством» https://pstu.edu/uk/informacziya-2/dostup-do-publichnoyi-
informacziyi/

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів та забезпечення об’єктивності екзаменатора під час 
проведення семестрового контролю проходить відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 
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ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-
pdtu.pdf) та відповідно до  «Положення про семестрові екзамени та заліки по ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf. У випадках конфліктних 
ситуацій за мотивованою заявою студента чи науково-педагогічного працівника деканом факультету створюється 
комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний науково-педагогічний 
працівник) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та 
студентської ради https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf та у відповідності до Положення про розгляд звернень студентів ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-rozhlyad-zvernen-studentiv-dvnz-pdtu.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедури  урегульовання оскарження  результатів проведення контрольних заходів відбувається до Положення 
про розгляд звернень студентів ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-
rozhlyad-zvernen-studentiv-dvnz-pdtu.pdf

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності наведено у Кодексі академічної 
доброчесності ДВНЗ «ПДТУ»  https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ Кодекс 
академічної доброчесності регулює застосування загальних засад та правил наукової етики та визначає порядок 
перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованих вчених рад, редакцій збірників наукових фахових 
видань ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітетів конференцій від співробітників ДВНЗ «ПДТУ» та представників інших 
організацій, монографій, підручників та навчальних посібників співробітників ДВНЗ «ПДТУ», а також 
бакалаврських робіт (проектів) та магістерських робіт здобувачів вищої освіти, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», на 
дотримання академічної доброчесності та заходи попередження плагіату. Колектив здобувачів вищої освіти та 
співробітників ДВНЗ «ПДТУ» (університетської громади) усвідомлюючи свою відповідальність за формування 
сприятливого академічного середовища, вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних відносин 
між членами університетської громади для забезпечення дієвого освітнього середовища, розвитку інтелектуального, 
особистісного потенціалу, підвищення іміджу і ділової репутації ДВНЗ «ПДТУ» зобов’язується виконувати даний 
Кодекс.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Усі дипломні роботи перевіряються на дотримання академічної доброчесності за допомогою онлайн-сервіс пошуку 
плагіату Unicheck https://corp.unicheck.com. У 2017 році ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
приєднався до проекту онлайн-сервіс пошуку плагіату Unicheck https://corp.unicheck.com. Всі статті, що надходять до 
редакцій спеціалізованих фахових видань, перевіряються безкоштовно на плагіат за допомогою цієї системи, 
результати звіту надсилаються авторам. У разі виявлення плагіату, стаття  повертається автору з відмовою у 
публікації. ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" отримав високі конкурсні бали, став фіналістом 
відбіркового етапу та запрошується до участі у проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти». 
Проект запроваджує організація «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в 
Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
Діяльність проекту спрямована на надання підтримки українським вишам щодо розвитку внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти і формування культури академічної доброчесності. У рамках проекту впродовж двох 
років передбачено навчання з метою подальшої імплементації кращих міжнародних практик в академічному 
середовищі ЗВО.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Порушеннями академічної доброчесності вважається академічний плагіат. Куратори груп та гаранти освітніх 
програм доводять до відома здобувачів, що згідно Кодексу академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/) за його порушення здобувачі вищої 
освіти можуть бути притягнені до таких видів академічної відповідальності як: не зарахування роботи, повторне 
проходження оцінювання, повторне проходження навчального курсу, а також до дисциплінарної відповідальності: 
догана, письмове попередження, відрахування з ДВНЗ «ПДТУ».

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Згідно Кодексу академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-
dobrochesnositv/) за його порушення здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до таких видів академічної 
відповідальності як: не зарахування роботи, повторне проходження оцінювання, повторне проходження 
навчального курсу, а також до дисциплінарної відповідальності: догана, письмове попередження, відрахування з 
ДВНЗ «ПДТУ».
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір забезпечується відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПДТУ» та укладення з ними трудових договорів 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/polozhennya-pro-provedennya-konkursnoho-vidboru-pryzamishchenni-
vakantnykh-posad-npp-ta-uklad-trud-doh-2018.pdf, корелюється у відповідності до Положення про визначення 
рейтингів науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-vyznachennya-reytynhiv-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv-dvnz-
pdtu.pdf, та у відповідності до Положення про підвищення кваліфікації та стажування https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pidvyshchennya-kvalifikatsiyi-stazhuvannya-2018.pdf Для здійснення освітнього 
процесу для осіб з вищою освітою пред’являються кадрові вимоги відповідно до яких вони повинні мати стаж 
науково-педагогічної діяльності, професіоналізм, спроможність забезпечити викладання, відповідно до цілей ОП та 
рівень наукової та професійної активності відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 
10.05.2018 р. № 347  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1187-2015-%D0%BF. Конкурсний відбір проводиться на 
засадах: відкритості, гласності, законності, незалежності, об’єктивності, неупередженого ставлення до кандидатів на 
зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Протягом навчання організуються зустрічі з роботодавцями в галузі підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, наприклад: в межах практичної підготовки залучені фахівці Маріупольськго центру зайнятості 
https://www.instagram.com/p/CLmG66_luMH/?utm_source=ig_web_copy_link. Здобувачі вищої освіти груп ПТБ-
17,18,19 разом з викладачем відвідали Центр розвитку стартапів "1991" де було презентовано програму стажировок 
за трьома напрямами: IT технологій, маркетингу, менеджменту. https://www.instagram.com/p/B9CrgzBnETh/?
utm_source=ig_web_copy_link. В умовах карантину здобувачі гр. ПТБ-17, 18, 19 у межах проекту USAID прослухали 
он-лайн- тренінг від спікера І. Цепруховій "HR для бізнесу - цілі та етапи еволюції" https://www.instagram.com/p/B-
SUl9PlIGd/?utm_source=ig_web_copy_link. Онлайн-лекція про зміни для підприємців під час карантину від 
експерту Центру підтримки та розвитку МСБ (Мариуполь) Дмитра Дресвяннікова за підтримки центру розвитку 
стартапів 1991 Маріуполь https://www.instagram.com/p/B-zGXBDFN4c/?utm_source=ig_web_copy_link. В межах 
підписання меморандуму про співпрацю між ГО "Маріупольський продуктовий кластер"  
(https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MnhrB52D2Hi7KxkD3J1aYbX_WILml17D) та Установа "Маріупольський 
міський центр підтримки та розвитку МСБ" 
(https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MnhrB52D2Hi7KxkD3J1aYbX_WILml17D) планується на безоплатні 
основі залучення підприємців міста до проведення вебінарів з напрямів їхньої професійної діяльності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Так, до викладання дисципліни "Право" залучена Кузнецова Ю.І. кандидат юридичних наук, спеціаліст сектору 
юридичного забезпечення, Регіональний сервісний центр МВС в Донецькій області. У 2018 - 2019 н.р. для 
викладання дисципліни "Форми організації підприємницької діяльності"  було залучено к. наук держ. упр. Костенко 
О.О. (ФОП Костенко О.О.), який веде підприємницьку діяльність. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Кафедра плідно співпрацює з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), у рамках співпраці з 
Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс) у 2017 році Капранова Л. Г. пройшла стажування за темою 
«Organization of teachihg, innovative mеthods and technologies in higher educational institutions of Lithuania» 
(«Організація навчання, інноваційних методів і технологій у вищих навчальних закладах Литви»),  у названій 
організації та отримала відповідний сертифікат, викладачі кафедри пройшли  стажування у рамках програми 
науково-педагогічної практики «Менеджмент, економіка та фінанси», яке організоване  Університетом Миколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) з 17.06.2020-17.09.2020. У 2020 році відбулось довгоочікуване підписання договору про 
співпрацю між ДВНЗ "ПДТУ" та Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) 
https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1MnhrB52D2Hi7KxkD3J1aYbX_WILml17D. На даний час викладачі 
кафедри долучились до проекту Еразмус+/КА2: DigEco «Діджиталізація економіки як елемент стійкого розвитку 
України і Таджикистану» https://www.facebook.com/groups/425101715291968 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до законодавства,  Тимчасове положення про оплату праці навчальних підрозділів ДВНЗ “ПДТУ” по 
загальному фонду за рішенням вченої ради протокол №11 від 02.07.2020 року https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2021/02/polozhennya-pro-rozpodil-vydatkiv-za-naukovi-pokaznyky.pdf. Статуту (п. 5.23) 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view) та
Колективного договору (розділ II, п.3) (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/10/kolektyvnyy-dohovir-pdtu-29-03-
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2016.pdf) ДВНЗ «ПДТУ»
визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної
допомоги та заохочення науково-педагогічних працівників. Преміювання направлене
на підвищення матеріальної зацікавленості та відповідальності за: якість та
ефективність роботи, підвищення творчої активності; якість навчання, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів; успішне виконання науко-дослідних робіт,
впровадження наукових розробок та ін. За зразкове виконання трудових обов’язків,
сумлінне ставлення до роботи і вагомі досягнення в праці, а також до ювілеїв до
працівників ДВНЗ «ПДТУ» застосовуються такі види заохочень: нагородження
грамотою, оголошення подяки, нагородження медаллю ПДТУ. Відомості про
заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В ДВНЗ «ПДТУ» є достатнім забезпечення навчальними аудиторіями,
кабінетами та обладнанням, необхідними для досягнення визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання. На належному рівні організоване інформаційне
забезпечення освітнього процесу: функціонує науково-технічна бібліотека (3
читальні зали на 250 посадкових місць, 551997 примірників). Електрона бібліотека
нараховує 80094 повнотекстових електронних документів, 10902 методичних
розробок викладачів, 20641 назв електронних текстів статей в Інституціальном
депозитарії у відкритому доступі (http://lib.pstu.edu/). На сайти методичних
матеріалів університету (http://umm.pstu.edu/?locale-attribute=ru) у вільному доступі
представлені навчально-методичні матеріали усіх дисциплін ОП. Кафедра економічної теорії та підприємництва 
має 3 лекційні аудиторії обладнані мультимедійними комплексами. Студенти та
викладачі мають можливість вільного доступу до локальної мережі Internet на кафедрі встановлено три точки WiFi. 
Для підготовки здобувачів за ОП використовуються площі та матеріальнотехнічне забезпечення усіх кафедр, які 
забезпечують викладання дисциплін,
передбачених навчальним планом ОП. В наявності є компьютерний клас. Достатньою є база навчально-спортивного 
комплексу університету (4 спортивні зали, 2 стадіон зі штучним покриттям, 1 корт, тощо).
Кошторис та фінансові звіти: https://pstu.edu/uk/informacziya-2/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Здобувачі вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» мають право на безоплатне користування бібліотекою, інформаційним 
фондом; навчальною, науковою та спортивними базами; безоплатно проходити практику на підприємствах; брати 
участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, конкурсах; обговорювати та вирішувати питання 
удосконалення навчального процесу, наукодослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 
оздоровлення; обирати навчальні дисципліни у межах, передбачених ОП.  На кафедрі економічної теорії та 
підприємництва створено кабінет курсового та дипломного проектування, який обладнано точкою Wi-Fi, 
необхідними меблями та оргтехнікою. Згідно
Статуту ДВНЗ «ПДТУ» на базі університету діють Центр мовної підготовки, культурно-просвітницький центр, 
спортивно-оздоровчій табір «Олімп», санаторій-профілакторій, Школа архітектурного та дизайнерського розвитку, 
творче об’єднання гуртків «Театр моди «Магія».
На базі ДВНЗ «ПДТУ» відкрито Маріупольський центр інноваційного підприємництва у рамках проекту 
«Укріплення суспільної довіри», метою якого є перетворення цікавих ідей та наукових розробок в успішні 
комерційні проекти. В університеті здійснює свою діяльність студентський Сенат в напрямі реалізації студентського 
самоврядування. У структурі Сенату створене Студентське наукове товариство. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів
забезпечується системою заходів щодо охорони праці, дотримання техніки
безпеки, санітарних норм та правил, а також протипожежної безпеки. У структурі
університету функціонує відділ безпеки життєдіяльності і цивільного захисту. З
професорсько-викладацьким складом, студентами регулярно проводяться
профілактичні бесіди з дотримання правил безпеки життєдіяльності: вступний 
інструктаж з безпеки життєдіяльності, об’єктові тренування з питань цивільного
захисту, методичні заняття з охорони праці, пожежної безпеки і техногенної
безпеки із залученням співробітників рятувальних та пожежних підрозділів
(https://www.0629.com.ua/news/2616334/spasateli-tusili-pozar-i-evakuirovali-studentoviz-pgtu-fotoreportaz). В межах 
кураторських годин здобувачі зі своїми кураторами відвідують театр та кінотеатри. В умовах карантину було 
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проведено ряд заходів для збільшення спілкування між здобувачами та викладачами кафедри 
https://www.instagram.com/pstu_economic_theory/

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

На економічному факультеті створено телеграм канал для надання організаційної, інформаційної, консультативної 
та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти https://t.me/EkF_PSTU
Кафедра постійно  проводить різні заходи зі здобувачами освіти та надає корисну інформацію професійного 
спрямування https://www.instagram.com/pstu_economic_theory/
На базі Центру інноваційного підприємництва
(https://www.facebook.com/cip.org.ua/?__tn__=HHH-R) за європейськими
програмами проводяться навчальні курси, майстер-класи, конкурси студентських
стартап-проектів. Студентам надається всебічна підтримка у реалізації проектів.
Консультаційна підтримка здійснюється через викладачів навчальних дисциплін,
кураторів, керівників кваліфікаційних робіт. Здобувачі мають змогу звернутися за
роз’ясненнями або консультацією до куратора групи, у визначений час отримати
консультацію кожного викладача або співпрацювати з викладачем дистанційно.
Соціальна підтримка здобувачів здійснюється профкомом університету, а саме студентською секцією профкому.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

За ОП не навчаються особи з особливими освітніми потребами, але згідно з п. 12 «Положення про організацію 
освітнього процесу», метою інклюзивного навчання в ДВНЗ «ПДТУ» є забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування 
особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Основними напрямами 
роботи в частині організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в університеті є:
надання інформації про університет та умови навчання; забезпечення вільного доступу здобувачів освіти з 
проблемами опорно-рухового апарату до інфраструктури університету (входи до корпусів обладнано пандусами); 
застосування дистанційного навчання; використання освітнього контенту для розширення інформаційного, 
навчального простору та надання здобувачам додаткових методичних матеріалів тощо. Процес навчання осіб з 
особливими
освітніми потребами проводиться відповідно до навчальних планів ОП за умови їх
адаптації до наявних у ЗВО ресурсів та можливостей виконувати навчальний план.
В окремих випадках можливе навчання за індивідуальним планом або за
індивідуальним графіком, який надається деканом факультету на підставі заяви
здобувача за наявності рекомендацій медичних установ, випускової кафедри та
куратора академічної групи.  Навчання може вестись за допомогою порталу дистанційного навчання та з 
використанням технологій classroom, goole meet.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В університеті затверджено Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із 
сексуальними домаганнями і дискримінацією у ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-zapobihannya-poperedzhennya-vrehulyuvannya-vypadkiv-povyazanykh-iz-
seksualnymy-domahannyamy-dyskryminatsiyeyu-dvnz-pdtu.pdf. Здобувачі ознайомлені з положенням і знають 
механізм та свої права.
За ОП не було виявлено випадків  конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури  розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП у ДВНЗ «ПДТУ» відбуваються  
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru ) у межах 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» передбачається здійснювати моніторинг та 
періодичний перегляд ОП та забезпечувати відкритість інформації про них. Моніторинг і періодичний перегляд та 
процедури розроблення, затвердження ОП в ДВНЗ «ПДТУ» регулюються Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-
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osvity.pdf  , а також здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Освітні програми що впроваджені у ДВНЗ «ПТДТУ» можуть щорічно оновлюватися та переглядатися, крім місії і 
програмних навчальних результатів. Перегляд ОП відбувається за потреби, тобто введення стандарту, рекомендації 
стейкхолдерів, рекомендації академічної спільноти, волевиявлення здобувачів вищої освіти тощо. 
За період свого існування ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" оновлювалась і переглядалась двічі. 
Перший перегляд був проведений у 2017 році у відповідність до листа Міністерства освіти і науки України від 
28.04.2017 № 1/9–239 щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм (Наказ 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» №105-05 від 13.06.2017). Другий перегляд відбувся 
відповідно державному стандарту вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.18 № 1243 (Наказ ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» №78-05 від 29.03.2019) https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/04/076-
%D0%91-%D0%9F%D0%A2%D0%91-2019.pdf яка є чинною.
Кафедра постійно спілкується з академічною спільнотою, стейкхолдерами, здобувачами вищої освіти стосовно 
якісного покращення освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  Так, у 2017 році 
кафедра економічної теорії та підприємництва ДВНЗ «ПДТУ» була співорганізатором міжнародної науково – 
практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я» (Маріуполь, 25-26 
травня 2017 р.) http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13487, на якій відбулось обговорення впровадження ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В обговорені взяли участь як представники академічної 
спільноти, так і стейкхолдери.
У 2019 році викладачі кафедри долучились до організації Міжнародної науково-практичній конференції «Сталий 
розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання», яка відбулася у ДВНЗ «ПДТУ» 14-15 листопада 2019 р 
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23854.
Викладачі кафедри долучились до видання колективної монографії: Теорія та практика управління суб’єктами 
підприємництва : колект. моногр. /за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 440, в якій 
опубліковані їх особисті наукові здобутки в сфері підприємництва.
Завдяки спілкуванню з академічної спільнотою в університеті було впроваджено курси «Основи самоосвіти та 
психологія», та завдяки рекомендаціям стейкхолдерів викладачами кафедри було розроблно та запропоновано 
здобувачам вищої освіти дисципліни варіативної компоненти: «Торгівельна логістика», «Тренінг курс Start-up», 
«Розробка HACCP».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

У межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ДВНЗ «ПДТУ» передбачається здійснювати моніторинг 
та періодичний перегляд ОП та забезпечувати відкритість інформації про них. Здобувачі вищої освти приймають 
участь у різновекторних опитуваннях https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-
pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf, дискусіях які відбуваються під час проведення конференцій, круглих 
столів тощо. Так здобувачі вищої освіти взяли активну участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-
практична конференція «Проблеми підприємництва в умовах невизначеності»: матеріали 07 листопада 2020 р. 
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/27968 під час якої здобувачі вищої освіти активно обговорювали можливі 
напрями розвитку ОП, виступили з пропозицією про розробку та створення в майбутньому  minor-програм. 
Запропонували створити на базі кафедри економічної теорії та підприємництва клуб молодого підприємця. В цьому 
напряму була проведена робота і заключено Меморандум про співпрацю з "Маріупольський міський центр 
підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу" https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1tYH8RJU-Fg-
yNpjT4rUpBOA6msNSviqg у співпраці з яким будуть організовуватись постійні консультації з фахівцями з податкової 
інспекції, будуть проводиться вебінари і тренінги з підприємцями ГО "Маріупольський продуктовий кластер" 
https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1tYH8RJU-Fg-yNpjT4rUpBOA6msNSviqg

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створено та функціонує студентський сенат 
https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/studentskyj-senat/ . У студентському самоврядуванні беруть 
участь здобувачі вищої освіти, які навчаються в університеті за всіма формами навчання відповідно до Положення 
про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-
studentske-samovryaduvannya-2017.pdf. Діяльність студентського самоврядування спрямована на підвищення якості 
навчання, забезпечення виховання духовності та культури, соціальної активності. Здобувачі вищої освіти є 
повноцінними партнерами в процесах періодичного перегляду ОП "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність", приймають участь в опитуваннях, наданні пропозицій щодо забезпеченні їх професійних потреб та 
інтересів, напрямів удосконалення ОП,  приймають активну участь в періодичному перегляді ОП, зокрема 
визначення сторін ОП, які потребують подальшого удосконалення, серед яких вибір навчальних дисциплін, 
впровадження інтерактивних занять, а також виокремленні сильних сторін ОП: зустрічі з роботодавцями, 
поєднання навчання й досліджень, проведення занять професіоналами та поєднання навчання та практики.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Протягом існування ОП роботодавці залучаються до обговорення ОП, як під час індивідуальних зустрічей так і під 
час заходів, які проводяться кафедрою, що спрямовані на удосконалення ОП, зокрема проведення  у 2017 році  
Міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і 
Приазов’я» (Маріуполь, 25-26 травня 2017 р.) http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13487, на якій відбулось 
обговорення впровадження ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В обговорені взяли участь як 
представники академічної спільноти, так і стейкхолдери.
У 2019 році Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх 
подолання», яка відбулася у ДВНЗ «ПДТУ» 14-15 листопада 2019 р. http://eir.pstu.edu/handle/123456789/23854.
  Також роботодавці залучаються до рецензування освітньої програми Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність та надання пропозицій з її покращення. Рецензії додано до звіту.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Згідно Концепції розвитку ДВНЗ «ПДТУ» на період 2019-2023 рр. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-
pdtu-2019-2023.pdf, зокрема Стратегічні цілі 14 «Партнерство з роботодавцями - основи якості надання освітніх 
послуг» шляхами її досягнення є пропагування серед роботодавців індивідуальної підготовки молодих спеціалістів 
за замовленням підприємства, на конкретні робочі міста з конкретними додатковими знаннями в галузях, що 
замовляються; розповсюдження досвіду університету щодо розвитку партнерства з роботодавцями. 
Кафедра економічної теорії та підприємництва співпрацює з Маріупольським міським центром зайнятості, щодо 
надання вакансій підприємств для працевлаштування студентів в період навчання і випускників університету, 
проведення тематичних занять в межах ознайомчої та професійної практики. У рамках сприяння можливості 
кар’єрного шляху та працевлаштування здобувачів вищої освіти за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" підписано Меморандум про співпрацю з   "Маріупольський міський центр підтримки та розвитку малого 
та середнього бізнесу", співпраця з яким надає можливості на отримання грантових коштів на створення власної 
справи, будуть проводиться вебінари і тренінги з підприємцями ГО "Маріупольський продуктовий кластер". 
За ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" термін навчання 3 роки 10 місяців  за першим 
(бакалаврським) рівнем , який закінчується у 2021 р., тому практика збирання та врахування щодо кар’єрного шляху 
та траєкторії працевлаштування випускників ОП не здійснювалася.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Основним недоліком, на який вказують процедури внутрішнього забезпечення якості є недостатність забезпеченості 
новітньою навчальною літературою за профільними дисциплінами ОП останніх років. Ситуація вирішується через  
забезпечення університетом доступу  викладачів та здобувачів до повнотекстових видань через інформаційно-
бібліотечну систему https://ntb.pstu.edu/uk/. За результатами опитування здобувачів за ОП є незадоволеність щодо 
часу проведення ознайомчої та професійної практики, здобувачі вважають, що було б доцільно на практику 
відводити тижні на початку або на прикінці навчального семестру. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, відсутні. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота беруть участь у системі внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на рівні ОП як 
члени робочої проектної групи. 
На рівні кафедри викладачі ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймають активну участь у 
роботі методичних семінарів як внутрішніх так і зовнішніх і постійно підвищують рівень своєї кваліфікації.  Це 
забезпечує оптимізацію структури та змісту навчальних дисциплін; обмін інформацією щодо методик викладання та 
обговорення можливостей використання сучасних технологій у навчанні, пошук шляхів вдосконалення педагогічної 
майстерності; розвиток навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Так, 
Капранова Л.Г. - завідувач кафедри (гарант ОП), та Кравченко М.С. - доцент кафедри, входять до складу методичної 
комісії економічного факультету. Капранова Л.Г. є членом методичної ради університету та вченої ради 
університету. Капранова Л.Г. є членом постійної комісії Вченої ради університету з науки.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
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Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf на першому рівні організація ВСЗЯО здійснюється 
опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП, якості викладання, якості ресурсного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу. На другому рівні управління якістю вищої освіти здійснюється викладачами 
кафедри при безпосередньому керівництві гаранта ОП та завідувача кафедри. На рівні ОП здобувачі вищої освіти 
включаються до складу груп моніторингу та перегляду ОП. Відповідальний за освітній компонент бере участь у 
забезпеченні якості ОП як викладач дисципліни та учасник педагогічної експертизи. На третьому рівні організація 
ВСЗЯО реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана. На університетському рівні ВСЗЯО є як 
органи загального управління, так і спеціально створені підрозділи та призначені особи, до виключної компетенції 
яких відносяться само процеси забезпечення якості. Найважливішим моментом
організаційної структури ВСЗЯО є відділ забезпечення якості освіти як структурний підрозділ університету, що 
підпорядковується проректору, відповідальному за якість, та у своїй діяльності взаємодія з усіма структурними 
підрозділами. На п’ятому рівні ВСЗЯО здійснюють діяльність органи загального управління , що залучені до ВСЗЯ 
ЗВО.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Прозорість, доступність та обізнаність з правами і обов’язками учасників освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» у 
відповідності до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Наказ по університету “Про забезпечення 
доступу до публічної інформації”, Положення “Про забезпечення доступу до публічної інформації”. 
Права та обов’язки учасників ОП в ДВНЗ «ПДТУ» регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в 
ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-
pdtu.pdf. Зокрема, права та обов’язки студентів; права та обов’язки старости академічної групи; права та обов’язки 
науково-педагогічних працівників; права та обов’язки кураторів академічної групи; права та обов’язки органів СС; 
права й обов’язки адміністрації ДВНЗ «ПДТУ» щодо взаємодії з органами студентського самоврядування 
регулюються Положенням про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-studentske-samovryaduvannya-2017.pdf .
Також права та обов’язки учасників освітнього процесу та права та обов’язки ректора, повноваження органів 
управління ДВНЗ «ПДТУ», органів громадського самоврядування, органів студентського самоврядування, органів 
управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених регулюються Статутом ДВНЗ 
«ПДТУ» https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view . Доступність документів для 
учасників освітнього процесу забезпечується оприлюдненням на офіційному веб-сайті https://pstu.edu/uk/ .

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформація про оприлюднення ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з метою отримання зауважень 
та пропозицій зацікавлених сторін (стейкхолдерів) міститься на офіційному сайті https://pstu.edu/uk/informacziya-
2/akredytacziya-osvitnih-program/
 та на https://www.facebook.com/economteor

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/04/076-%D0%91-%D0%9F%D0%A2%D0%91-2019.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП. В ПТДТУ створено всі необхідні правові та організаційні умови, освітнє та інформаційне 
середовище для реалізації студентоцентрованого підходу, зокрема можливість формування освітньої траєкторії 
(навчальні дисципліни вільного вибору, неформально/інформальна освіта, дуальна освіта), здійснення академічної 
мобільності, залучення до наукової діяльності (конференції, круглі столи, Дні студентської науки, форуми); 
залучення до процесів системи внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема до розробки, моніторингу та 
перегляду компонентів ОП, участі в процесах ухвалення рішень на різних рівнях Університету, оцінювання якості 
викладання навчальних дисциплін в контексті кадрової відповідності, навчально-методичного забезпечення, 
методів викладання та оцінювання.
Тісна співпраця кафедри економічної теорії та підприємництва з громадською організацією «Маріупольський 
продуктовий кластер» та Установа "Маріупольський міський центр підтримки та розвитку МСБ", та за ініціативи 
здобувачів вищої освіти   відбулась можливість організувати науково - практичний гурток «#Я_ж_підприємець», в 
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рамках якого здобувачі долучаються до вебінарів, тренінгів, публічних консультацій. Співпраця з громадською 
організацією «Маріупольський продуктовий кластер» та Установа "Маріупольський міський центр підтримки та 
розвитку МСБ" дає доступ здобувачам до фінансування їх проєктів від USAID, ПРООП, «Український Донецький 
Куркуль», гранти міської ради м.Маріуполя. До проведення аудиторних занять залучаються практики-
професіонали. Навчально-педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію та викладацьку 
майстерність, зокрема беруть участь в міжнародних та вітчизняних конференціях, тренінгах, круглих столах, 
семінарах, форумах, проєктах. 
За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є акредитована ОП «Якість, стандартизація 
та сертифікація», яка в сучасних умовах є дуже актуальною.

Слабкі сторони. Університетом та кафедрою налагоджені міжнародні зв’язки, які створюють можливість для 
здобувачів отримувати освіту, проходити стажування, а науково-педагогічному персоналу підвищувати свою 
кваліфікацію, але складне економічне становище та епідеміологічна ситуація не дозволяє повною мірою 
використати ці потенційні можливості при реалізації ОП.
Недостатня вмотивованість та низька культура залучення здобувачів вищої освіти до  процесів системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти. Не в повній мірі  реалізовані можливості такої форми навчання, як 
дуальна освіта.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Аналіз ринку праці в галузі, що з впровадженням диверсифікації міста Маріуполь потребує нових професійних 
кадрів в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Отже, перспективним напрямом подальшого 
розвитку ОП є підготовка людських ресурсів для  підвищення ефективності функціонування малого та середнього 
бізнесу м. Маріполя. Для цього в Університеті створюються передумови, зокрема шляхом налагодження співпраці з 
ГО «Маріупольський продуктовий кластер» та Установа "Маріупольський міський центр підтримки та розвитку 
МСБ"
Була проявлена зацікавленість  від ГО «Маріупольський продуктовий кластер» та Установа "Маріупольський 
міський центр підтримки та розвитку МСБ" до підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
з більш глибокими економічними знаннями. З цією метою розширено список дисциплін вільного вибору студентів 
дисциплінами економічного спрямування, наприклад: Тренінг курс Start-up, Розробка НАССР.
Подальше удосконалення методів навчання, а також отримати додаткові важливі компетентності та soft skills для 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, у тому числі розвинути критичне та креативне мислення, 
підприємливість, співпрацю та кооперацію, лідерство, фінансову та політичну грамотність,  податкову культуру, 
фандрейзингові навички, вирішення комплексних задач тощо. 
В рамках створеного науково - практичного гуртку «#Я_ж_підприємець» започаткувати конкурс на кращий бізнес – 
план та за допомогою  ГО «Маріупольський продуктовий кластер» та Установа "Маріупольський міський центр 
підтримки та розвитку МСБ" знаходити інвесторів для цих проєктів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Інформація про КЕП

ПІБ: Волошин В'ячеслав Степанович

Дата: 11.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП14 
Бізнес-планування 

та оцінка 
бізнесу.pdf

gft1F8UVL5YizBeok5
JJI8Z/BRSLPL7A1+

L4d4vze6Y=

Ноутбук НР, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор Acer X118

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

курсова робота 
(проект)

КР ПП14 Бізнес-
планування та 

оцінка бізнесу.pdf

zva9Ip+MVGSwplbA
DjMMCQpRI0jqAQa

4jRarmZ19aYc=

Комп’ютерний клас ауд. 9.106 
(навчальний корпус № 9) (136,1 
м2) ПК (ІВМ SIS620 Video/SB, 
SDRAM 64, Celeron433, HDD4.1, 
3Com 10/100, CD-ROM x48 
Samsung) – 20 од., Монітор Acer 
57c – 20 од.

Економіка торгівлі навчальна 
дисципліна

Силабус ПП6 
Економіка 

торгівлі.pdf

DiR08IxOlOYRceD
WyHXFyZPugsWZK
Opa5M9Cf3MBAzw=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Економіка торгівлі курсова робота 
(проект)

КР ПП6 Економіка 
торгівлі.pdf

6NBe7cFWg8/TnIaO
WXLTP/1vsJ/cTXZN

lksmxaxn69Q=

Комп’ютерний клас ауд. 9.106 
(навчальний корпус № 9) (136,1 
м2) ПК (ІВМ SIS620 Video/SB, 
SDRAM 64, Celeron433, HDD4.1, 
3Com 10/100, CD-ROM x48 
Samsung) – 20 од., Монітор Acer 
57c – 20 од.

Облік і аудит навчальна 
дисципліна

Силабус ПП7 Облік 
і аудит.pdf

+mlK6oxuiNqF3GFg
Go2uHzQa1n5ZvI2B

0w4Luhn41vw=

Ноутбук ASER ТRAVEL MATE 
2490; програмне забезпечення 
Liber Office; мультимедійний 
проектор NEC NTCVT 48 LCD

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП8 
Інформаційні 

системи і 
технології в 

підприємництві, 
торгівлі та 

біржовій 
діяльності.pdf

mKl1z9Xs2IsVqoiL1E
zc1Lhud0sAmfVKL2

6pJCJ8W2Y=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Основи та організація 
біржової діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП9 
Основи та 
організація 

біржової 
діяльності.pdf

+G7Un+dxdvCPz8u
Ufn18gupYPYCfIULJ

E4HZzvTN9us=

Ноутбук НР, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор Acer X118

Підприємництво і 
бізнес-культура

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП10 
Підприємництво і 

бізнес-
культура.pdf

sPS/yR8nv/PWZGbk
Tq06QHMKDClD91iS

VVtLDTIGFQ4=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Торгівельні мережі навчальна 
дисципліна

Силабус ПП11 
Торгівельні 
мережі.pdf

ScDEfZiH9a8ENCv1
URIy4E/Xxp+Maka

Kek6ywBT+irk=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Захист прав 
споживачів

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП12 
Захист прав 

споживачів.pdf

ROSwUX2t08vqiWM
tgZd4kRBtmhmMBg

ui3KPZuzTHeyk=

Ноутбук НР, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор Acer X118

Аналіз і 
прогнозування 

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП13 
Аналіз і 

aLhMcof1N/UTOgu/
+8s7m5S0X7RCoTao

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 



біржової діяльності прогнозування 
біржовї 

діяльності.pdf

LL068BWqYog= Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

курсова робота 
(проект)

КР ПП13 Аналіз і 
прогнозування 

біржової 
діяльності.pdf

R4Z+PWhafSQArt9X
2a66IbZafQ+GMAW

TCEDGSIrY9F8=

Комп’ютерний клас ауд. 9.106 
(навчальний корпус № 9) (136,1 
м2) ПК (ІВМ SIS620 Video/SB, 
SDRAM 64, Celeron433, HDD4.1, 
3Com 10/100, CD-ROM x48 
Samsung) – 20 од., Монітор Acer 
57c – 20 од.

Організація власного 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП15 
Організація 

власного бізнесу.pdf

Vnm3Wu2NXXJzH4
5OeDMP0xKc4xyQO
8GVZXU2l9Q10Ic=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Стратегія бізнесу навчальна 
дисципліна

Силабус ПП16 
Стратегія 
бізнесу.pdf

d9DGBSj58MONFus
8BNsesC+rIGWH0Vf

RARQiLlHY4YU=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Біржові ринки навчальна 
дисципліна

Силабус ПП17 
Біржові ринки.pdf

qFA4lGEDUqhfb8FZ
7ejuQ/xWaz87fzkz8

CZSRSa3Rgk=

Ноутбук Toshiba, 2015 р. випуску, 
програмне забезпечення Liber 
Office, мультимедійний проектор 
Epson EB-S92

Ознайомча практика практика ПП18 Ознайомча 
практика.pdf

MSsPnfubTzakLUQ9
dZA62DPqVdaY6svw

NG/liieymh0=

Згідно угод з базами практик

Професійна практика практика ПП19 Професійна 
практика.pdf

OQHs3CuHwMy/hM
YNGS7Pq/zanj87eRb

fKE7NAzbJv/M=

Згідно угод з базами практик

Поведінка споживачів навчальна 
дисципліна

Силабус ПП5 
Поведінка 

споживачів.pdf

GiVgGinO2u3a5oB4v
0ezVv8Dc0klmijlJtx

NWXhzJpc=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Випускна атестація підсумкова 
атестація

Кваліфікаційний 
екзамен.pdf

G3CfPmAZXlhc7+eK
p5bzUcZqoHZ8E5jJ

CXoFBr7biZE=

Основи економічної 
кон’юнктури

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП4 
Основи економічної 

кон'юнктури.pdf

cxT2y2lZaqIBOBDD
dsSWaJZllbl9BoY9N

8a4fO/eJOU=

Комп’ютерний клас ауд. 9.106 
(навчальний корпус № 9) (136,1 
м2) ПК (ІВМ SIS620 Video/SB, 
SDRAM 64, Celeron433, HDD4.1, 
3Com 10/100, CD-ROM x48 
Samsung) – 20 од., Монітор Acer 
57c – 20 од.

Товарознавство 5 
семестр

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП2 
Товарознавство 

4.pdf

BFrQSa+eo6qFhvmK
8yxrThv0fM9VL4OS

6iOPWi4izIw=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус СГ1 
Історія та 
культура 

України.pdf

yJZTZIalDelB2yQ2D
MTq/Rg1QaYlKstvDp

sT/c+4kLI=

Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. ,
2019 р.
Екран p/o 0001180 T
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Ділова українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Силабус СГ2 Ділова 
українська мова.pdf

W1hCNiQqHSGCQ34
g4zZ4GN8bO3ImM6

csVvP3hJSys8M=

Комп’ютерний клас  5.318 
(навчальний корпус №5), 37 кв.м., 
кількість посадових місць – 30, 7 
персональних комп’ютерів ПТК 
Cel-2/i845G/256/40-
5400/lan/наушники, рік введення 
в експлуатацію – 2003-2017 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  екран підлоговий Acer (для 
мультимедійних презентацій)

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус СГ3 
Іноземна мова.pdf

Yznz5hb4cqLp9+cIyy
r6MWXClezdYP39H

Навчальна аудиторія 2.375 
(навчальний корпус № 2) 16 кв.м., 



pOfwv2wtfQ= кількість посадових місць – 14.
Аудіо диски

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус СГ4 
Філософія.pdf

lOR6lnDwyH8YzJ/7
ueSq/IblGAUQgmW

hpTPxw8izfxs=

Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од. ,
2019 р.
Екран p/o 0001180 T
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ1 
Вища 

математика.pdf

oC07boqzZVXt7VTix
ErcTGxqg9iUDC8m

Xy0l0S8ok1o=

Комп'ютерний клас, ауд. 5.212 
(навчальний корпус №5), 35,5 
кв.м., кількість комп’ютерів 13 
(ПК -12шт. Corel 2 Duo E7400, 
2.8GHz, 3Gb, відеокарта GeForce 
710, 1GB, DDR3/64 Bit; ПК – 1шт. 
Corel 2 Duo E8400, 3.0GHz, 4Gb, 
відеокарта GeForce GT640, 1GB, 
DDR3/64 Bit); рік введення в 
експлуатацію – 2008, остання 
модернізація комп’ютерів – 
2019р. Програмне забезпечення - 
OC Windows 7, Microsoft Office 
2007, MS Excel 2010, Statistica 12.6

Інформатика навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ2 
Інформатика.pdf

gOq+U2FWq/7Pitrb6
1iA2Rj5Jl30DqUdsn

XQaruiLYI=

Спеціалізований кабінет 3.503  
навчальний корпус № 3), (71,6 м2) 
комп’ютери - Intel Core 2 DUO 
E7300 2.66 hz 14 шт.; - Asus 
Р5KPL-AM – 1 шт. ОС Windows 7, 
MS Office 2010 , LibreOffice, 
Firefox, Opera

Політична економія навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ3 
Політична 

економія.pdf

3HZlccWzokP2BuM1
imRJG2Z9EsbyHwzx

kSUcidpi5i8=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5154

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ4 
Мікроекономіка.pdf

kffhae7HD/7hd7BuX
WaVc76F0nTqoKQF

+ZjRJBVQIvg=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5154

Історія економіки та 
економічної думки

навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ5 
Історія економіки 

та економічної 
думки.pdf

DarHYpHtJLHKTL/
kPAEy1ZSYcsDz0z7E

VxDu6oEYZc0=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5154

Теорія ймовірності та 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ6 
Теорія ймовірності 
та математична 
статистика.pdf

0P0Jm9ZfE6rzHmo5
1e4snq00xEA0IExBv

3R17uhV92U=

Комп'ютерний клас, ауд. 5.212 
(навчальний корпус №5), 35,5 
кв.м., кількість комп’ютерів 13 
(ПК -12шт. Corel 2 Duo E7400, 
2.8GHz, 3Gb, відеокарта GeForce 
710, 1GB, DDR3/64 Bit; ПК – 1шт. 
Corel 2 Duo E8400, 3.0GHz, 4Gb, 
відеокарта GeForce GT640, 1GB, 
DDR3/64 Bit); рік введення в 
експлуатацію – 2008, остання 
модернізація комп’ютерів – 
2019р. Програмне забезпечення - 
OC Windows 7, Microsoft Office 
2007, MS Excel 2010, Statistica 12.6

Макроекономіка навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ7 
Макроекономіка.pd

f

Q6JRp3u644mTfWN
g7qO6JNQf/ZkuAhU

M6VfKzH2cMjU=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5154

Право навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ8 
Право.pdf

4lKP7fuvXltd3IRyvFl
GxxTD9tWyd7vBFtg

XFxfUDsI=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Міжнародна 
економіка

навчальна 
дисципліна

Силабус ФПЕ9 
Міжнародна 

економіка.pdf

RrHrecBlB1ydUaOG
VHFaDn14/7j/nZ/SL

qW/bYUmJVo=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 



проектор View Sonic PJ D5154

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП1 
Основи 

підприємницької 
та торговельної 

діяльності.pdf

RGEkM8e226J/VG+
0QvEvABmg4r8k7O
C6U37lMkmVXSk=

Ноутбук НР, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор Acer X118

Товарознавство 2 
семестр

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП2 
Товарознавство 

1.pdf

0ajvfP5J5jLHk4Sim
mRMq/Lq099BJyJgt

US9B2C4MWk=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Товарознавство 3 
семестр

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП2 
Товарознавство 

2.pdf

qln7bmfVaOHbRwRt
P2h4FW+FsfhN5Bk

wpfdeFbbyqJA=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Товарознавство 4 
семестр

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП2 
Товарознавство 

3.pdf

9sHmQQF6jJHPa7M
2lnjrpixc/lFjZVb5yG

TwdvSOMZg=

Ноутбук Acer, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор View Sonic PJ D5555LW

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус ПП3 
Форми організації 
підприємницької 

діяльності.pdf

mwEI7SwPcY5IqOu1
eDHGGWIBi3lhI5eN

QqFR3TRH43s=

Ноутбук НР, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 
Програмне забезпечення Liber 
Office;  мультимедійний 
проектор Acer X118

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

142187 Холькін 
Олександр 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 004011, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 016847, 
виданий 

25.08.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
094683, 
виданий 

05.11.1986, 
Атестат 

професора AП 
000439, 
виданий 

05.07.2018

45 Теорія 
ймовірності та 
математична 
статистика

Підвищення 
кваліфікації: 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, м. Київ, 
свідоцтво СП 
35832447/2876-18 від 
16.11.2018р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,9,10, 11,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential. 
Azerbaijan Journal of 
Mathematics, 2018. vol. 
8, no. 1.  pp. 1-12 
(Scopus)



2. Kholkin A. M. 
Asymptotics of the 
fundamental system 
solutions of differential 
equation with block-
triangular operator 
potential. Far East 
Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2017.  vol. 102, 
no. 10.  pp. 2359-2366 
(Scopus)
3. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Comparison of Solution 
of the Nonlinear 
Transfer Equation. 
Journal of 
Mathematical Physics, 
Analysis, Geometry, 
2017. vol. 13, no. 4. pp. 
344-352 (Scopus)
4. Kholkin A. M. 
Resolvent for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Biock-
Triangular Operator 
Potential. Abstract and 
Applied Analysis. 2016. 
P. 1-6 (Scopus)
5. Kholkin A. M. A 
generalization of the 
theorems of alternation 
and non-oscillation for 
differentional-operator 
equations of arbitrary 
even order. Jornal of 
Mathematical Sciences. 
2014. Vol. 196, No. 5. P. 
44-63 (Scopus); 
6. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential. 
Azerbaijan Journal of 
Mathematics, 2018. vol. 
8, no. 1. pp. 1-12 
(Scopus);
7. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Estimations of the 
support of solutions for 
some classes of 
evolutionary systems. 
International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics, 2018. vol. 
118, no. 2. pp. 407-411 
(Copernicus); 
8. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. On the 
shape of the surface of 
the liquid film that wets 
horizontal surface. Far 
East Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2018. vol. 108, 
no. 1. pp. 93-102 
(Copernicus).
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kholkin A. M. The 
fundamental solutions 
of differential operator 



with block-triangular 
operator coefficients. 
Journal of Advances in 
Mathematics.2015. vol. 
10, № 6. P. 3556-3561.
2. Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential. Mathematica 
Aeterna. 2015. vol. 5, 
No. 5. P. 769-775. 
3. Kholkin A. M. 
Green’s function for 
non-self-adjoint 
differential operator 
with block – triangular 
operator coefficients. 
Journal of Basic and 
Applied Research 
international, 16(2), 
2016. P. 116-121. 
4. Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential. Mathematica 
Aeterna, vol. 5, no. 5, 
2016. P. 769-775. 
5. Kholkin A. M. The 
Series Expansion of the 
Greens Function of a 
Differential Operator 
with Biock-triangular 
Operator Potential. 
British Journal of 
Matematics & 
Computer Science, 
19(5), 2016. P. 1-12. 
6. Холькін О. М., 
Віннікова В. Г. Про 
механізм горіння 
твердого палива. 
Вісник Приазовського 
державного 
університету. Серія : 
Технічні науки. Вип. 
38, Маріуполь, 2019, 
С. 58-62. 
7. Холькін О. М., 
Житаренко О. В. 
Діагностика 
позаштатних режимів 
роботи 
теплотехнічного 
обладнання. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. 
Технічні науки. 
Випуск 204 
«Проблеми 
енергозабезпечення та 
енергозбереження в 
АПК України». Харків 
: ХНТУСГ, 2019, 
Україна. С. 101-103.
3. Наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника або 
монографії: 
1. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть І. 
Элементы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии.  
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. 185с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
4 
2. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть ІІ. 
Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. 452с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
5 
3. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть 
ІІІ 
Дифференциальные 
уравнения. Ряды. 
Кратные интегралы. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ». 2016. 334с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
6 
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Керівник наукових 
тем: ««Застосування 
комп’ютерного 
моделювання для 
задач виробництва та 
економіки. Методичні 
аспекти навчання 
математики в 
технічному 
університеті» (2017-
2018 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0117U007328. 
«Математичне 
моделювання в 
виробництві та 
економіці. Нові 
методи навчання 
математики» (2018-
2019 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0118U006924.
9. Керівництво 
школярем, який 



зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”:
Робота у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої 
академії наук у 2015 і 
2016 році (відділення 
«Математика», 
«Прикладна 
математика», 
«Математичне 
моделювання»).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
вищої та прикладної 
математики
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент 
докторської 
дисертації, 
Могілевський В.І., 
Інстутут математики 
НАНУ, 2016р; 
Офіційний опонент 



докторської 
дисертації, Фардігола 
Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 
2016р; Офіційний 
опонент докторської 
дисертації, Ігнатович 
С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 
2018р.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Холькин А. М., 
Саникидзе Т. А. 
Математический 
анализ: методические 
указания к 
самостоятельному 
изучению курса 
«Математический 
анализ» для студентов 
специальности 
«Прикладная 
математика» всех 
форм обучения. 
Мариуполь : ПГТУ, 
2017. 54с.  
2. Холькін О. М., 
Санікідзе Т. А. 
Методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Функціональний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 
«Прикладна 
математика».  
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 69с. 
3. Холькін О. М. 
Математичний аналіз: 
методичні вказівки по 
виконанню курсової 
роботи з дисципліни 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 113 
«Прикладна 
математика» денної 
форми навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2019. 79 с. 
4. Холькін О. М. 
Математичний аналіз:  
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальностей 
«Прикладна 
математика», 
«Середня освіта 
(математика)» денної 
форми навчання.  
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 40 с. 
5. Холькін О. М. 
Функціональний 
аналіз: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Функціональний 



аналіз» для студентів 
спеціальності 113 
«Прикладна 
математика» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 190 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2012
0

148348 Швець 
Галина 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Маріупольськи
й гуманітарний 

інститут 
Донецького 
державного 

університету, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Російська мова 

і література, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052968, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032970, 
виданий 

30.11.2012

17 Підприємницт
во і бізнес-
культура

Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Стажування у рамках 
програми науково-
педагогічної практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3819, 
17.06.2020-17.09.2020
2. Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0866-20 
від 18.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Shvets G., Meleshko 
I. Confounding as a 
type of unfair 
competition (be the 
example of trade 
names). Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2015. Вип. 29. С. 140-
145. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7755  
Index Copernicus
2. Швець Г.О. 
Трансфер технологій 
– головний механізм 
інноваційного 
розвитку України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т.1. С. 
259-266. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12397 
Index Copernicus
3. Швець Г. О. 



Особливості 
підприємницької 
діяльності в сучасній 
економіці України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 31, Т.2. 2016. С. 
36-42. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12458 
Index Copernicus
4. Швець Г. О. 
Лідерство як 
невід’ємна складова 
ефективного 
менеджменту. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 33. С. 124-
129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15782 
Index Copernicus
5. Швець Г. О., 
Мальцева В.О. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
інтелектуальної 
безпеки держави. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 102-106. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15868 
Index Copernicus
6. Швець Г. О. Сучасне 
бізнес-середовище 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 30-
38. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16128 
Index Copernicus
7. Швець Г. О. 
Особливості 
інтелектуального 
потенціалу 
підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 144-149. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19639 
Index Copernicus
8. Galina Shvets Startup 
as a new business line. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 26-



32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22575 
Index Copernicus
9. Швець Г. О. 
Співробітництво ЄБРР 
та України у сфері 
малого та середнього 
підприємництва. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 99-105. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23501 
Index Copernicus
10. Швець Г. О. 
Сучасні тенденції 
розвитку HR-
менеджменту на 
вітчизняних 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2019. Вип. 37. – С. 
174–181. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24832 
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Shvets G., Meleshko 
I. Confounding as a 
type of unfair 
competition (be the 
example of trade 
names). Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2015. Вип. 29. С. 140-
145. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7755 
2. Швець Г.О. 
Трансфер технологій 
– головний механізм 
інноваційного 
розвитку України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т.1. С. 
259-266. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12397 
3. Швець Г. О. 
Особливості 
підприємницької 
діяльності в сучасній 
економіці України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 31, Т.2. 2016. С. 



36-42. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12458 
4. Швець Г. О. 
Теоретичні аспекти 
креативного 
менеджменту. 
Менеджер. 2016. № 4. 
С. 54-61. URL: Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nzhm_2016_4_10.

5. Швець Г. О. 
Лідерство як 
невід’ємна складова 
ефективного 
менеджменту. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 33. С. 124-
129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15782 
6. Швець Г. О., 
Мальцева В.О. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
інтелектуальної 
безпеки держави. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 102-106. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15868 
7. Швець Г. О. Сучасне 
бізнес-середовище 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 30-
38. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16128 
8. Швець Г. О. 
Особливості 
інтелектуального 
потенціалу 
підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 144-149. 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19639 
9. Galina Shvets Startup 
as a new business line. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 26-
32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22575 
10. Швець Г. О. 
Співробітництво ЄБРР 



та України у сфері 
малого та середнього 
підприємництва. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. – С. 99-105. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23501 
11. Швець, Г. О. 
Сучасні тенденції 
розвитку HR-
менеджменту на 
вітчизняних 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2019. Вип. 37. – С. 
174–181. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24832  
12. Швець Г. О. 
Соціальне 
підприємництво: 
теоретичні та 
практичні аспекти. 
Економіка і 
організація 
управління: журнал. 
2020. Вип. № 3(39). С. 
244-252.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Швець Г.О.  Сучасні 
тенденції розвитку 
соціального 
підприємництва // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
223-235).
8 Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія 
«Економічні науки», 
входить до переліку 
ВАК та міжнародної 



наукометричної бази 
Index Copernicus
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Глобалізація 
економіка: проблеми і 
перспективи» (№ 
держреєстрації 
0115U004931, 2016 р.); 
«Проблеми 
інтелектуальної 
власності в умовах 
глобалізації» (№ 
держреєстрації 
0116U008754, 2017 р.); 
«Проблеми 
підприємництва в 
Україні та шляхи їх 
вирішення» (№ 
держреєстрації 
0117U007303, 2018 
р.); «Влив 
міжнародних 
організацій на 
ведення 
підприємницької 
діяльності в Україні 
(№ держреєстрації 
0118U006931, 2019 р.); 
«Актуальні проблеми 
підприємництва в 
Україні» (№ 
держреєстрації 
0119U103505, 2020 р.).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувача 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/ 
іншого навчально-
науковго 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник директора 
Центру заочного 
навчання з 2014 р по 
2020 р.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Швець Г. О. 
Ознайомча практика: 
методичні вказівки до 
проходження 
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. 13 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1362
0
2. Швець Г. О. Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОКР 
бакалавр всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1830
4 
3. Швець Г. О. Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОКР 
бакалавр всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1830
4
4. Швець Г. О. Основи 
підприємницької і 
торгівельної 
діяльності: конспект 
лекцій з дисципліні 
«Основи 
підприємницької 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. 120 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h



andle/123456789/21179

5. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес культура: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни: 
«Підприємництво і 
бізнес культура» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 31 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2007
5
6. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес-культура: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 18 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21255

7. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес - культура: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес - культура» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 99 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2006
7
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:



1. Швець Г. О. 
Проблемні питання 
правової охорони 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С.  
26-27. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10160 
2. Швець Г. О. 
Сутність культури 
підприємництва. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 26-27. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14883 
3. Швець Г. О. Методи 
управління соціально-
психологічним 
кліматом трудового 
колективу на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
116-117. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23206 
4. Швець Г. О. 
Методологічні 
підходи до 
оцінювання 
соціально-
психологічного 
клімату на 
підприємстві. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 248-
250. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24156
5. Shvets, G. 
Intellectual safety of an 
enterprise: problems 
and opportunities. 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
112–115. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26826 
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Правознавство

6 Захист прав 
споживачів

Підвищення 
кваліфікації: 
Карпатський 
університет імені 
Августина Волошина 
за програмою 
стажування 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
та керівних кадрів 
«Філософія вищої 
освіти: методика та 
методологія 
викладання 
юридичних дисциплін 
у ЗВО», свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК № 
046-12/2020 від 
11.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,13,15,17  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Кузнецова Ю. В. 
Акутальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
Index Copernicus
2. Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207. Index 
Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кузнецова Ю. В. 
Судовий збір як 
особливий 
процесуальний 
інститут. Юридичний 
журнал. 2014. № 2-
3(140-141). С. 112-115.



2. Кузнецова Ю. В. 
Актуальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
3. Кузнецова Ю. В. 
Особливості 
викладання правових 
дисциплін у сфері 
інтелектуальної 
власності. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2018. - № 3. 
С. 36-41.
4. Кузнецова Ю. В. 
Новий етап розвитку 
захисту прав дитини. 
ЮРИСТ ЗАКОН: 
Аналитическое 
издание, 09.02.2018 –
15.02.2018, № 6. URL: 
http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/EA
011254.html
5. Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Кузнецова Ю. В. 
Право інтелектуальної 
власності: методичні 
вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Право 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 39 с. URL: 



http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1400
2
2. Кузнецова Ю. В. 
Набуття прав 
інтелектуальної 
власності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Набуття 
прав інтелектуальної 
власності» для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної та 
заочної форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2018. 21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
5 
3. Кузнецова Ю. В. 
Захист прав 
споживачів: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Захист 
прав споживачів» для 
здобувачів вищої 
освіти (першого) 
бакалаврського рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21492

4. Кузнецова Ю. В. 
Захист прав 
споживачів: конспект 
лекції з дисципліни 
«Захист прав 
споживачів» для 
здобувачів вищої 
освіти (першого) 
бакалаврського рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 93 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21493

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. Кузнецова Ю. В. 
Роль Конституційного 
Суду України у 
здійсненні 
міждержавної 
інтеграції. 
Международное право 
развития: 
современные 



тенденции и 
перспективы: 
материалы 
конференции, (г. 
Одесса, 17 июня 2015 
г.). Электронное 
научное издание. 
Одесса : НУ «Одесская 
юридическая 
академия», 2015. 
URL:http://intlaw.onua
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приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
економічної теорії та 
підприємництва з 
2015 р.
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 



спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
(Іванова І. О. ( 2013 
р.), Кадер Шамал 
Ахмед (2015 р.), 
Сириченко Н. С. (2016 
р.)).
Член Спеціалізованої 
вченої ради К 
12.093.03.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Капранова Л. Г., 
Толпежнікова Т. Г. 
Політекономія: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Політекономія» для 
студентів всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2016. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/9701 
2. Капранова Л. Г. 
Політекономія: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Політекономія» для 
студентів економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. 26 с. URL у: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
6
3. Капранова Л. Г. 
Політична економія: 
курс лекцій з 
дисципліни 
«Політична економія» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 398 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17134

4. Капранова Л. Г. 
Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
підприємництві, 



торгівлі та біржовій 
діяльності» для 
студентів за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 19 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
7
5. Капранова Л. Г., 
Солошенко П. В. 
Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості: 
методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» для всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. 17 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2003
8
6. Капранова Л. Г., 
Солошенко П. В. 
Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 18 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/20119

7. Капранова Л. Г. 
Торговельна 
логістика: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Торговельна 
логістика» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 



навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 34 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21259

8. Капранова Л. Г. 
Професійна практика: 
методичні вказівки до 
проходження 
професійної практики 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної 
форми навчання. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 17 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2231
0
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Капранова Л. Г. 
Особливості 
інноваційного 
розвитку 
корпоративного 
сектору України. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С. 
22-23. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10149 
2. Капранова Л. Г. 
Электронный бизнес 
– будуще мировой 
торговли. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 22-23. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14877 
3. Капранова Л. Г. 
Диверсифікація 
промисловості 
Маріуполя як фактор 
розвитку 
підприємництва. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 73-74. URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/13704 
4. Капранова Л. Г. 
Проблеми якості 
харчової продукції в 
Україні. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
107-108. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23199 
5. Капранова Л. Г. 
Карантин – виклик 
для бізнесу. 
Університетська наука 
– 2020»: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
78-79. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26817 

310674 Мацкевич 
Юлія 
Іванівна

В.о.старшог
о 
викладача, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. 

М.Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 012750, 

виданий 
28.06.2013

0 Бізнес-
планування та 
оцінка бізнесу

Підвищення 
кваліфікації:  1. 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0868-20 
від 18.12.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3823, 
17.06.2020-17.09.2020.
Відповідає пунктам 
1,2,3, 13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 



університету. Серія: 
Економічні науки. 
2019. Вип. 37. С. 134-
140. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24826 
2. Yuliia Matskevich 
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions. Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310 
Web of Science
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Yuliia Matskevich 
Kredynowanie malych i 
srednich 
przedsiebiorstw 
przezbanki Ukriny. 
Miscellanea 
Oecnomicae Studia i 
materialy, Rok 22 Nr 
3/2018,tom 3. Wydzial 
Prawa, Administracji i 
Zarzadzanian 
Uniwersytet Jana 
Kochanowsiego, Kielce 
2018.
Banki – wczoraj, dzis, 
jutro.Ewolucja sektora 
bankowego po 1918r. – 
Р. 241 – 252.
2. Yuliia Matskevich, 
Agnieszka Piotrowska-
Piatek  Innovativeness 
of Ukrainian 
entereprises. 
Organizacja i zarzazanie 
z.118.
Zeszyty naukowe 
Politechniki Slaskiej. 
Gliwice 2018. – Р. 469 
– 480. 
3. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 134-140. 
URL:
4. Yuliia Matskevich  
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310
5. Yuliia Matskevich 
The concept of 



sustainable 
development as the 
basis for a new quality 
of economic growth. 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020.  № 24. 
P. 302-314. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
547/4747  
6. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування як 
інструмент фінансової 
стійкості 
підприємства в умовах 
нестабільності 
української 
економіки. Економіка 
і організація 
управління: журнал. 
2020. Вип. № 3(39). С. 
219-229.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Мацкевич Ю. І. 
Проблеми та 
перспективи 
інноваційного 
розвитку 
підприємства в 
Україні // Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
195-202). URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/28859 
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 



ПДТУ, 2019. 29 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1827
0
2. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з підготовки 
до практичних занять 
з дисципліни «Форми 
організації 
підприємницької 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21316

3. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: конспект 
лекцій з дисципліні 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 121 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21264

4. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 43 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1824
6
5. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
підготовки до 



практичних занять з 
дисципліни «Основи 
та організація 
біржової діяльності» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 24 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21317

6. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
конспект лекцій з 
дисципліні «Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
217 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21279

7. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Бізнес-планування 
та оцінка бізнесу» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 25 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21167

8. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Бізнес-
планування та оцінка 
бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 



076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
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держреєстрації 
0115U004931, 2016 р.), 
«Проблеми 
інтелектуальної 
власності в умовах 
глобалізації» (№ 
держреєстрації 
0116U008754, 2017 р.), 
«Проблеми 
підприємництва в 
Україні та шляхи їх 
вирішення» (№ 
держреєстрації 
0117U007303, 2018 р.), 
«Вплив міжнародних 
організацій на 
ведення 



підприємницької 
діяльності в Україні 
(№ держреєстрації 
0118U006931, 2019 р.), 
«Актуальні проблеми 
підприємництва в 
Україні» (№ 
держреєстрації 
0119U103505, 2020 р.).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
економічної теорії та 
підприємництва з 
2015 р.
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
(Іванова І. О. ( 2013 
р.), Кадер Шамал 
Ахмед (2015 р.), 
Сириченко Н. С. (2016 
р.)).
Член Спеціалізованої 
вченої ради К 
12.093.03.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Капранова Л. Г., 
Толпежнікова Т. Г. 



Політекономія: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Політекономія» для 
студентів всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2016. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/9701 
2. Капранова Л. Г. 
Політекономія: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Політекономія» для 
студентів економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. 26 с. URL у: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
6
3. Капранова Л. Г. 
Політична економія: 
курс лекцій з 
дисципліни 
«Політична економія» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 398 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17134

4. Капранова Л. Г. 
Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності» для 
студентів за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 19 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
7
5. Капранова Л. Г., 
Солошенко П. В. 
Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості: 
методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості» 
для студентів 
спеціальності 076 



«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» для всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. 17 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2003
8
6. Капранова Л. Г., 
Солошенко П. В. 
Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
стандартизації, 
метрології та 
управління якості» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 18 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/20119

7. Капранова Л. Г. 
Торговельна 
логістика: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Торговельна 
логістика» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 34 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21259

8. Капранова Л. Г. 
Професійна практика: 
методичні вказівки до 
проходження 
професійної практики 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної 
форми навчання. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 17 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2231
0
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Капранова Л. Г. 
Особливості 
інноваційного 
розвитку 
корпоративного 
сектору України. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С. 
22-23. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10149 
2. Капранова Л. Г. 
Электронный бизнес 
– будуще мировой 
торговли. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 22-23. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14877 
3. Капранова Л. Г. 
Диверсифікація 
промисловості 
Маріуполя як фактор 
розвитку 
підприємництва. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 73-74. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13704 
4. Капранова Л. Г. 
Проблеми якості 
харчової продукції в 
Україні. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
107-108. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23199 
5. Капранова Л. Г. 
Карантин – виклик 
для бізнесу. 
Університетська наука 
– 2020»: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
78-79. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26817 
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ка

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0865-20 
від 18.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13, 14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517 
Index Copernicus
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 
процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148 
Index Copernicus 
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 
характеристика его 
составляющих, 
особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883 
Index Copernicus
4. Кравченко М. С., 



Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171 
Index Copernicus
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 
поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769 
Index Copernicus
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22593 
Index Copernicus
7. Кравченко М.С. 
Запровадження 
закордонного досвіду 
управління розвитком 
інтелектуального 
капіталу державних 
службовців. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 63-67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19686 
Index Copernicus
8. Maryna Kravchenko, 
Olena Khadzhynova, 
Svitlana Bilous-
Sergieieva, Svitlana 
Sivitska. Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu



bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 
процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 
характеристика его 
составляющих, 
особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883
4. Кравченко М. С., 
Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 



поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22593
7. Кравченко М. С., 
Левченко О. А. 
Напрямки 
креативного 
менеджменту на 
основі системи 
збалансованих 
показників. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 36. С.  59-
67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23268 
8. Кравченко М. С., 
Митюк М. С. 
Антикризове 
управління в сучасних 
економічних умовах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 190-198. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23530 
9. Кравченко М. С. 
Маркетингова 
стратегія на 
транспортних 
підприємствах в 
умовах антикризового 
управління. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 105-114. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24822 
10. Кравченко М. С., 
Ксеніта М. О. 
Теоретично-
методологічні основи 



управління якістю 
продукції на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 14-20. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24762 
11. Кравченко М. С., 
Кусса Р. О. 
Організаційні основи 
сучасних систем 
управління якістю на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 141-147. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24827 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Кравченко М. С. 
Аналіз динаміки та 
сучасного стану 
розвитку 
підприємництва в 
Україні //  Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. /за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
156-163).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
секретар збірнику 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus



10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
інституту/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
Енергетичного 
факультету ДВНЗ 
«ПДТУ» з виховної 
роботи (з 2012 по 2019 
рр.).
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів всіх 
спеціальностей та всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2017. 72 с.  URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14173

2. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 34 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14172



3. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: курс 
лекцій з дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 252 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1845
9
4. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 63 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1408
6
5. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1697
0
6. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка : 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічний 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
226 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2016
5
7. Кравченко М. С. 
Економіка торгівлі: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОПП 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1889
5
8. Кравченко М. С. 



Економіка торгівлі: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 20 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
8
9. Кравченко М.С. 
Економіка торгівлі: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 163 с. � 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21261

10. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 22 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19957

11. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 



«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19965

12. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 14 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
6
13. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 28 c. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
5
14. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання / укл. 
М. С. Кравченко. � 
Маріуполь : ПДТУ, 
2019. � 253 с. � 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1648
3
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 
гуртом/проблемною 
групою:
Керівництво 
студентом, що 
виборов перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі дипломних 
робіт зі спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (КСС-18-
М Охмуш М.В., 2020 
р.)
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кравченко М. С. 
Інноваційні стратегії 
на промислових 
підприємствах. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С. 
23-24. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10151 
2. Кравченко М. С. 
Трактування поняття 
інформаційні ресурси 
з позицій 
інтелектуального 
розвитку. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 23-25. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14879 
3. Кравченко, М. С. 
Сучасні проблеми 
розвитку 
підприємництва в 
Україні. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 204–205. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13799 
4. Кравченко, М. С. 



Інтелектуальний 
капітал в соціальній 
сфері України. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
32–34. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17610 
5. Кравченко М. С. 
Додаткове навчання 
на основі сертифікатів 
в професійно-
технічній сфері. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
110-111. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23202 
6. Кравченко, М. С. 
Проблеми управління 
якістю на 
підприємствах в 
умовах глобалізації. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 256–
258. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24161 
7.  Кравченко М. С. 
Сучасний розвиток 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. 
Університетська наука 
– 2020»: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
79-81. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26819

42169 Горохова 
Тетяна 
Вадимівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024048, 

7 Основи 
економічної 
кон’юнктури

Підвищення 
кваліфікації: 
1. 
Центральноукраїнськ
ий національний 
технічний університет,
свідоцтво про 
стажування №18 СЛА 
0016, 15 вересня 2018 
р.
2. Міжнародне 
стажування у 
Братиславському 
економічному 
університеті, 



виданий 
23.09.2014, 

Атестат 
доцента AД 

004531, 
виданий 

20.06.2020

відповідно до чинної 
Програми 
співробітництва між  
Міністерством освіти 
Словацької 
Республіки та 
Міністерством освіти і 
науки України в галузі 
освіти з  період 
стажування: з 01.10. 
2015 – 29.02. 2016 рік. 
Лист МОН України від 
10.08.2015 № 7-18-
671-15.
Відповідає пунктам 
1,2,3,5,10,13,14, 18  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Gorokhova T., Lukash 
M. Determination of an 
optimal market supply 
channel based on the 
comparison of market 
supply channel and 
consumption dynamics. 
Ekonomické rozhl’ady = 
Economic Review. 
2016. Vol. 45. N 1. P. 
112–122. URL: 
https://www.euba.sk/w
ww_write/files/SK/eko
nomicke-
rozhlady/er1_2016_gor
okhova_lukash_fulltext
-22616.pdf
Index Copernicus
2. Gorokhova T. THE 
PARTICULARITIES OF 
DEVELOPMENT OF 
SOCIALLY 
RESPONSIBLE 
INVESTING IN 
EUROPEAN 
COUNTRIES AND 
UKRAINE, IN VIEW 
OF ITS INTEGRATION 
INTO THE EU. 
Ekonomické rozhl’ady = 
Economic Review. 
2016. Vol. 45. N 3. P. 
382–397. URL: 
https://www.euba.sk/w
ww_write/files/SK/eko
nomicke-
rozhlady/er3_2016_gor
okhova-24049.pdf 
Index Copernicus
3. Горохова Т.В., Бабек 
Г. І. Формування 
маркетингової 
стратегії в системі 
місцевого 
самоврядування.  
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 110–
117 URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/16140 
Index Copernicus
4. Горохова Т.В., 
Дуднікова О.Р. 
Соціально-
економічний та 
психологічний вплив 
реклами на свідомість 
споживачів. Глобальні 
та національні 
проблеми економіки: 
електронне наукове 
видання. 2017. Вип. 
20. С. 287–291. URL: 
http://global-
national.in.ua/archive/
20-2017/57.pdf  Index 
Copernicus
5. Горохова Т.В., 
Цибуліна В.С. 
Соціальна 
відповідальність 
рекламної діяльності 
компаній як засіб 
оптимізації 
функціонування 
соціуму. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки: 
електронне наукове 
видання. 2018.  №23. 
С. 180-183. URL: 
http://global-
national.in.ua/archive/
23-2018/36.pdf  Index 
Copernicus
6. Горохова Т.В., 
Фоменко Ю. Р. 
Особливості 
управління 
логістичними 
процесами на 
авіатранспорті: 
основні інструменти і 
сучасні тенденції 
розвитку маркетингу 
галузі. Економіка та 
суспільство: 
електронне наукове 
фахове видання. 2018.  
№15. С. 266-271.
URL: 
http://economyandsoci
ety.in.ua/journals/15_u
kr/41.pdf  Index 
Copernicus
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http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959

2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 



адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 



споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641

10. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 



33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19955

12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 



самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 
круглих столів з 
проблемних питань в 
сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 



інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 



підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 
проблеми, 
перспективи 
розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.
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12 Економіка 
торгівлі

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0865-20 
від 18.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13, 14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517 
Index Copernicus
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 



процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148 
Index Copernicus 
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 
характеристика его 
составляющих, 
особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883 
Index Copernicus
4. Кравченко М. С., 
Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171 
Index Copernicus
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 
поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769 
Index Copernicus
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/22593 
Index Copernicus
7. Кравченко М.С. 
Запровадження 
закордонного досвіду 
управління розвитком 
інтелектуального 
капіталу державних 
службовців. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 63-67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19686 
Index Copernicus
8. Maryna Kravchenko, 
Olena Khadzhynova, 
Svitlana Bilous-
Sergieieva, Svitlana 
Sivitska. Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 
процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 



характеристика его 
составляющих, 
особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883
4. Кравченко М. С., 
Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 
поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22593
7. Кравченко М. С., 
Левченко О. А. 
Напрямки 
креативного 
менеджменту на 
основі системи 
збалансованих 
показників. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 36. С.  59-
67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23268 
8. Кравченко М. С., 
Митюк М. С. 
Антикризове 



управління в сучасних 
економічних умовах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 190-198. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23530 
9. Кравченко М. С. 
Маркетингова 
стратегія на 
транспортних 
підприємствах в 
умовах антикризового 
управління. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 105-114. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24822 
10. Кравченко М. С., 
Ксеніта М. О. 
Теоретично-
методологічні основи 
управління якістю 
продукції на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 14-20. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24762 
11. Кравченко М. С., 
Кусса Р. О. 
Організаційні основи 
сучасних систем 
управління якістю на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 141-147. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24827 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Кравченко М. С. 
Аналіз динаміки та 
сучасного стану 
розвитку 
підприємництва в 
Україні //  Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. /за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 



Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
156-163).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
секретар збірнику 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
інституту/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
Енергетичного 
факультету ДВНЗ 
«ПДТУ» з виховної 
роботи (з 2012 по 2019 
рр.).
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів всіх 
спеціальностей та всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2017. 72 с.  URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14173

2. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 34 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14172

3. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: курс 
лекцій з дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 252 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1845
9
4. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 63 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1408
6
5. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1697
0
6. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка : 
конспект лекцій з 
дисципліни 



«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічний 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
226 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2016
5
7. Кравченко М. С. 
Економіка торгівлі: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОПП 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1889
5
8. Кравченко М. С. 
Економіка торгівлі: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 20 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
8
9. Кравченко М.С. 
Економіка торгівлі: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 163 с. � 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21261

10. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 



студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 22 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19957

11. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19965

12. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 14 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
6
13. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 28 c. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
5



14. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання / укл. 
М. С. Кравченко. � 
Маріуполь : ПДТУ, 
2019. � 253 с. � 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1648
3
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 
гуртом/проблемною 
групою:
Керівництво 
студентом, що 
виборов перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі дипломних 
робіт зі спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (КСС-18-
М Охмуш М.В., 2020 
р.)
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кравченко М. С. 
Інноваційні стратегії 
на промислових 
підприємствах. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С. 
23-24. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10151 
2. Кравченко М. С. 
Трактування поняття 



інформаційні ресурси 
з позицій 
інтелектуального 
розвитку. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 23-25. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14879 
3. Кравченко, М. С. 
Сучасні проблеми 
розвитку 
підприємництва в 
Україні. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 204–205. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13799 
4. Кравченко, М. С. 
Інтелектуальний 
капітал в соціальній 
сфері України. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
32–34. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17610 
5. Кравченко М. С. 
Додаткове навчання 
на основі сертифікатів 
в професійно-
технічній сфері. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
110-111. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23202 
6. Кравченко, М. С. 
Проблеми управління 
якістю на 
підприємствах в 
умовах глобалізації. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 256–
258. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24161 
7.  Кравченко М. С. 



Сучасний розвиток 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. 
Університетська наука 
– 2020»: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
79-81. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26819 
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професора AП 
000994, 
виданий 

28.03.2019

18 Облік і аудит Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Київський університет 
ринкових відносин
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
067372 від 
05.01.2018р.  Тема 
«Форми і системи 
заробітної плати».
2. Донецький 
державний 
університет 
управління
 Посвідчення атестації 
щодо вільного 
володіння державною 
мовою 02№000639 
від 06.03.2018 ДВНЗ 
«ПДТУ».
3. Сертифікат про 
навчання на курсах з 
питань реалізації 
навчального процесу з 
використанням 
дистанційних 
технологій ІПК18-242 
10.05.18 
*Spoleczna Academia 
Nauk, Certificate of 
completion of an 
English language 
course, level 
examination B2, 
30.09.2017 
№1/16//17/k.
Відповідає пунктам 
1,2,3,4,8,10,13,16, 18  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Bessonova S., 
Filipishynа L., 
Venckeviciute G.  
Integral assessment of 
developmental stability: 
cases of Lithuania and 
Ukraine. The 
International Journal 
Entrepreneurship and 
sustainability issues. 
2018. 6(1): 87-99. URL: 
https://jssidoi.org/jesi/i
ssue/21 
2. Bessonova S., 



Solokha D., 
Sotnichenko L., 
Kravchenko A., 
Makarenko M. 
Justification of 
business entities 
development based on 
innovative principles. 
Academy of Strategic 
Management Journal. 
2018. Volume 17, Issue 
5. URL: 
https://www.abacadem
ies.org/journals/month
-october-year-2018-vol-
17-issue-5-journal-
asmj-past-issue.html
3. Bessonova S., 
Solokha D., Makarenko 
M. Features of  
Business 
Administration at 
different stages of 
Enterprise Life Cycle. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, № 
4.8 (2018) р. 270-278. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27307   
4. Belopolsky N., 
Voloshin V., Bessonova 
S.,  Risks at Crypto-
Currency Flow at 
International Financial 
Markets. International 
Journal of Engineering 
& Technology, Vol 7, № 
4.8 (2018), р.566-569. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27307  
5. Mayorova I, 
Bessonova S., Klenin O. 
Interaction and links of  
technologies life cycle 
and life cycle of 
innovations of an 
industrial. 
Моделювання, 
розвиток та 
стратегічне 
управління 
економічними 
системами  MDSMES-
2019: VII Міжнародна 
наук.-практ. конф. 24-
25 жовтня 2019 р., м. 
Івано-Франківськ, с. 
Поляниця ( ТК 
Буковель). С.243-248.  
http:// 
mdsmes.nung.edu.ua/ 
Scopus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Бессонова С.І. 
Інноваційна складова 
розвитку 
автомобілебудування 
в Україні. Вісник 
Приазовського 
технічного 



університету. Сер.: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016.  
№ 31. С.326-334.
2. Бессонова С.И. 
Современное 
состояние и 
перспективы 
инвестирования 
морских портов 
Украины. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. Вип. 15. 
С.168-171.
3. Бессонова 
С.І.Бессонова 
А.В.Аналіз 
вітчизняного 
страхового ринку. 
Економіка та 
суспільство: 
Мукачівський 
державний 
університет. Вип. 9, 
2017, c.957-960  URL: 
www.economyandsociet
y.in.ua
4. Бессонова С.І., 
Бессонова А.В. 
Современные 
проблемы 
демографии в 
Украине и возможные 
пути их решения. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 
Електронне наукове 
видання.  Миколаїв: 
Миколаївський 
національний 
університет ім. В. О. 
Сухомлинського, 
2018. Вип. 21. С. 532-
535. URL: 
http://global-
national.in.ua/issue-21-
2018 
https://journals.indexc
opernicus.com/search/
details?id=45426
5. Бессонова С. 
Розвиток 
регіонального 
підприємництва з 
використанням 
світового досвіду в 
умовах воєнного 
конфлікту. 
Економічні науки: 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Кропивницький: 
ЦНТУ. 2019. Вип.3 
(36). С.292-299.
6. Bessonova S, 
Bieloborodova, M. 
External environment 
transformation of 
Ukraine’s tourist 
enterprises during the 
crisis.  European 
Journal of Management 
Issues, (2020). 28(3), 
71-79. Retrieved from 
https://mi-



dnu.dp.ua/index.php/
MI/article/view/271
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бессонова С.І. 
Cкладання фінансової 
звітності Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2011. 
181 с.
2. Бессонова С.І. 
Складання фінансової 
звітності за 
міжнародними 
стандартами:  
навч.посіб. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
235 с.
3. Белопольський 
М.Г.. Бессонова С.І., 
Балашова О.В., 
Козлова В.Я. 
Проблеми обліку, 
аналізу та 
впровадження 
енергозберігаючих 
інновацій 
промислових 
підприємств. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДУ», 2013. 102 с.
4. Стан та інноваційна 
активність 
промислових 
підприємств: 
проблемний аспект. 
Теорія та практика 
управління 
економічним 
розвитком 
підприємства: 
монографія. Донецьк: 
Донецький 
національний 
технічний університет,  
2013. Т.1. С. 201-209.
5. Балашова О.В., 
Бессонова С.І., 
Козлова В.Я. Об’єкти 
інтелектуальної 
власності в механізмі 
впровадження 
інновацій. Об’єкти 
інтелектуальної 
власності в механізмі 
впровадження 
інновацій: 
монографія. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ»,  2014. 285 с.
6. Bessonova S., 
Filipishynа L. 
Innovative 
development of the 
economy: global trends 
and national features. 
Innovative 
development of the 
economy: global trends 
and national features6 
Collective monograph. 
Lithuania: Publishing 
House «Baltija 
Publishing», 2018. 
Р.688-708.
7. Bessonova S, 
Bieloborodova, M. 
Formation of a model of 
social and 



environmental 
responsibility  of 
industrial enterprises. 
SUSTAINABLE 
GEOSPATIAL 
DEVELOPMENT OF 
NATURAL AND 
ECONOMIC SYSTEMS 
IN UKRAINE. 
MONOGRAPH. Poland: 
Bilostok. 285 p.  ISBN 
978-83-953142-2-3, 
p.94-102
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Підготовлено 3 
кандидати наук: 
2011. Георгієв В.А., 
к.е.н.
2012. Козлова В.Я. 
к.е.н.
2017. Бондарук Ю.В. , 
к.е.н.
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Проблемні аспекти 
обліку, аналізу та 
оподаткування 
енергозберігаючих та 
екологічних 
інновацій» (№ 
держреєстрації 
0114U004885, 2015 
р.); «Управління, 
облік і аналіз 
інноваційних 
розробок на 
промислових 
підприємствах» (№ 
держреєстрації 
0115U004920, 2016 
р.); «Реформування 
економіки та освіти: 
досвід ЄС та 
перспективи України» 
(№ держреєстрації 
0116U008742, 2017 р.); 
«Сучасні методи 
управління 
підприємством» (№ 
держреєстрації 
0117U007294, 2018 р.); 
«Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку України в 
сучасних умовах» (№ 
держреєстрації 
0118U006930 2019 р.).
10. Організаційна 



робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д12.052.02
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Бессонова С. І. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Облік і 
аудит» для студентів 
спеціальностей 073 
«Менеджмент 
транспорту та 
логістики», 076 
«Підприємництво, 
торгівля  та бір-жова 
діяльність», 242 
«Туризм» всіх форм 
навчання . Маріуполь 
: ПДТУ, 2020. 141 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19275

2. Бессонова С. І. 
Облік і аудит: 
методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальностей: 073 
«Менеджмент 
транспорту та 
логістики», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 242 
«Туризм» всіх форм 
навчання.  Маріуполь 
: ПДТУ, 2020. 37 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1928
6
3. Бессонова С. І. 
Облік і аудит: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
дисципліни «Облік і 
аудит» для студентів 
напрямів підготов-ки:  
«Менеджмент 
транспорту та логіс-
тики», 
«Підприємництво та 
біржова діяльність», 
«Туризм» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 107 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1928
4



16. Участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Член міської 
громадської 
організації 
«Бухгалтерський 
клуб».
18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Курси бухгалтерського 
обліку для бухгалтерів 
та голів ОСББ (2016-
2018 рр.).

39183 Капранова 
Лариса 
Григорівна

Завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000197, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035574, 
виданий 

04.07.2013

18 Інформаційні 
системи і 
технології в 
підприємництв
і, торгівлі та 
біржовій 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0432-20 
від 24.01.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3800, 
17.06.2020-17.09.2020.
Відповідає пунктам 
1,2.3,7,8,10,11, 13,15  
Ліцензійних умов: 
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Капранова Л. Г. 
Вплив глобалізації на 
активізацію світових 
інвестиційних 
процесів. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
«Економіка». 2016. 
Вип. 1(47), Т. 2. С. 107-
111. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12455 
Index Copernicus
2. Капранова Л. Г. 
Сучасний стан 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 31, Т. 1. 2016. С. 



315-325. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12419 
Index Copernicus
3. Капранова Л.Г., 
Капранов М.А. 
Розвиток та сучасний 
стан е-комерції в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 32, Т. 1. 2016. С. 
12-19. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12689 
Index Copernicus
4. Капранова Л. Г., 
Ковтун К.В. Сучасний 
стан системи 
трансферу технологій 
в Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 112-118. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15855 
Index Copernicus
5. Капранова Л. Г., 
Капранов М. А. 
Сучасні тенденції 
розвитку 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 33. С. 291-
295. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15879 
Index Copernicus
6. Капранова Л. Г. 
Злиття і поглинання 
як фактор впливу на 
розвиток бізнес-
структур. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 377-
383. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16277 
Index Copernicus
7. Kapranova L., Zaneta 
Simanaviciene, 
Virgilijus Dirma, 
Dominyka Beniusyte, 
Arturas Simanavicius. 
Comparison of 
Lithuanian, Italian and 
British Social Business 
Models. Montenegrin 
Journal of Economics. 
2017. Vol. 13, No. 1. Р. 
97-110. URL: 
http://www.mnje.com/
sites/mnje.com/files/97
-
_110_simanaviciene_a
nd_.._0.pdf  Scopus
8. Капранова Л. Г., 



Солошенко П. В. 
Дослідження 
сучасного 
інноваційно-
інвестиційного стану 
підприємницької 
діяльності в Україні. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 370-374. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19773 
Index Copernicus
9. Капранова Л. 
Г.,Капранов М. А. 
Вплив мотивації праці 
на підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 384-389. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19782 
Index Copernicus
10. Капранова Л. Г., 
Мельникова Л. В. 
Управління 
персоналом в 
глобальній економіці. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – Вип. 
18. – С. 181-189. . URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23520 
Index Copernicus
11. Larisa Kapranova 
Lidiia Horoshkova, 
Volodymyr Volkov, 
Anna Komelina. The 
Revers Subsidy`s 
Impact of United 
Territorial 
Community`s Budget 
Generations. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018, Vol. 
7, No 4.8. P. 539-543. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27302 
Scopus
12. Larysa Kapranova, 
Vyacheslav Voloshin 
Commercial trust as an 
economic paradigm of 
society. Security and 
Public Order: Research 
journal. 2020.  № 24. 
P. 384-391. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
553/4753 Index 
Copernicus
13. Kapranova L., 
Horoshkova L., 
Khlobystov Ie., 
Tarasenko D., 



Horbovyy A. Economic 
and mathematical 
modelling of 
ecosystems` territorial 
sustainability // XIV 
International Scientific 
Conference 
«Monitoring of 
Geological Processes 
and Ecological 
Condition of the 
Environment». 10–13 
November 2020, Kyiv, 
Ukraine. Scopus
14. Kapranova L., 
Horoshkova L., 
Khlobystov Ie., 
Tarasenko 
D.Environmental end 
mathematical model of 
united communities’ 
(UTC) sustainable 
development // XIV 
International Scientific 
Conference 
«Monitoring of 
Geological Processes 
and Ecological 
Condition of the 
Environment». 10–13 
November 2020, Kyiv, 
Ukraine. Scopus
2. Наявність не менше 
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dle/123456789/12455  
2. Капранова Л. Г. 
Сучасний стан 
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діяльності в Україні. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
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конкурентних переваг 
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металопродукції на 
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Акредитаційної 
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експертної ради з 
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Акредитаційної 
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освіти МОН:
1. Член експертної 
комісії первинної 
акредитаційної 
експертизи освітньо – 
професійної програми 
«Економіка та 
організація бізнесу» зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
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інституту)/відповідаль
ного секретаря 
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«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
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«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
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проходження 
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докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
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«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0868-20 
від 18.12.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3823, 
17.06.2020-17.09.2020.
Відповідає пунктам 
1,2,3, 13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 



або Web of Science 
Core Collection:
1. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2019. Вип. 37. С. 134-
140. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24826 
2. Yuliia Matskevich 
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions. Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310 
Web of Science
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Yuliia Matskevich 
Kredynowanie malych i 
srednich 
przedsiebiorstw 
przezbanki Ukriny. 
Miscellanea 
Oecnomicae Studia i 
materialy, Rok 22 Nr 
3/2018,tom 3. Wydzial 
Prawa, Administracji i 
Zarzadzanian 
Uniwersytet Jana 
Kochanowsiego, Kielce 
2018.
Banki – wczoraj, dzis, 
jutro.Ewolucja sektora 
bankowego po 1918r. – 
Р. 241 – 252.
2. Yuliia Matskevich, 
Agnieszka Piotrowska-
Piatek  Innovativeness 
of Ukrainian 
entereprises. 
Organizacja i zarzazanie 
z.118.
Zeszyty naukowe 
Politechniki Slaskiej. 
Gliwice 2018. – Р. 469 
– 480. 
3. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 134-140. 
URL:



4. Yuliia Matskevich  
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310
5. Yuliia Matskevich 
The concept of 
sustainable 
development as the 
basis for a new quality 
of economic growth. 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020.  № 24. 
P. 302-314. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
547/4747  
6. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування як 
інструмент фінансової 
стійкості 
підприємства в умовах 
нестабільності 
української 
економіки. Економіка 
і організація 
управління: журнал. 
2020. Вип. № 3(39). С. 
219-229.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Мацкевич Ю. І. 
Проблеми та 
перспективи 
інноваційного 
розвитку 
підприємства в 
Україні // Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
195-202). URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/28859 
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 



студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 29 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1827
0
2. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з підготовки 
до практичних занять 
з дисципліни «Форми 
організації 
підприємницької 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21316

3. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: конспект 
лекцій з дисципліні 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 121 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21264

4. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 



(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 43 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1824
6
5. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
та організація 
біржової діяльності» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 24 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21317

6. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
конспект лекцій з 
дисципліні «Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
217 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21279

7. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Бізнес-планування 
та оцінка бізнесу» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 25 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21167

8. Мацкевич Ю. І. 



Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Бізнес-
планування та оцінка 
бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2021. 24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2148
7
9. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
конспект лекцій з 
дисципліни «Бізнес-
планування та оцінка 
бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 176 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2136
0
п.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. Мацкевич Ю.І. 
Інноваційна 
діяльність 
підприємств України. 
Сучасні напрямки 
розвитку економіки і 
менеджменту на 
підприємствах 
України: 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. 
Одеса, 5 жовтня 2019 
р.).  Одеса: ОНУ імені 
І.І.Мечникова, 2019. С. 
42-45. 
2. Мацкевич Ю. І. 
Збалансований 
розвиток та 
інклюзивність як 
ключовий пріоритет 
нової якості 
економічного 
зростання. Сталий 



розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція (м. 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 450-
453. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24289 
3. Мацкевич Ю.І. 
Особливості 
фінансування 
суб’єктів малого 
бізнесу в сучасних 
економічних умовах. 
Університетська наука 
– 2020: Міжнародна 
науково-технічна 
конференція (м. 
Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
82-85. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26824 
4. Matskevych Yuliia 
BUSINESS PROJECT 
PLANNING 
MECHANISM IN 
CRISIS CONDITIONS. 
Економіка, 
управління, фінанси: 
національні 
особливості та світові 
тенденції: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
16 січня 2021 р.). К.: 
ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2021. – С. 72-75.
5. Matskevych Yuliia 
THT STATE AND 
PROSPECTS OF 
UKRAINANAGRICULT
URAL BUSINESS IN 
MODERN 
CONDITIONS. 
Підприємництво в 
аграрній сфері: 
глобальні виклики та 
ефективний 
менеджмент: 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (9-11 
лютого 2021 р.). 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. С. 18-20.

364458 Кузнецова 
Юлія 
Вікторівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Маріупольськи
й державний 
гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство

6 Право Підвищення 
кваліфікації: 
Карпатський 
університет імені 
Августина Волошина 
за програмою 
стажування 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
та керівних кадрів 
«Філософія вищої 
освіти: методика та 



методологія 
викладання 
юридичних дисциплін 
у ЗВО», свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК № 
046-12/2020 від 
11.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,13,15,17  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Кузнецова Ю. В. 
Акутальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
Index Copernicus
2. Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207. Index 
Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кузнецова Ю. В. 
Судовий збір як 
особливий 
процесуальний 
інститут. Юридичний 
журнал. 2014. № 2-
3(140-141). С. 112-115.
2. Кузнецова Ю. В. 
Актуальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 



наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
3. Кузнецова Ю. В. 
Особливості 
викладання правових 
дисциплін у сфері 
інтелектуальної 
власності. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2018. - № 3. 
С. 36-41.
4. Кузнецова Ю. В. 
Новий етап розвитку 
захисту прав дитини. 
ЮРИСТ ЗАКОН: 
Аналитическое 
издание, 09.02.2018 –
15.02.2018, № 6. URL: 
http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/EA
011254.html
5. Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Кузнецова Ю. В. 
Право інтелектуальної 
власності: методичні 
вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Право 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 39 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1400
2
2. Кузнецова Ю. В. 
Набуття прав 
інтелектуальної 
власності: методичні 
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(дорадчих) та/або 
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Суду України у 
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материалы 
конференции, (г. 
Одесса, 17 июня 2015 
г.). Электронное 
научное издание. 
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Университетская 
наука – 2018: 
Международная 
научно-техническая 
конференция, (г. 
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роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
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її вплив на потенціал 
підприємства. Вісник 
Приазовського 
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публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маматова, Л. Ш. 
Правове забезпечення 
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Економічні науки. 
Вип. 35. 2018. С. 33–
40. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22576
2. Маматова Л. Ш., 
Андрусенко Г.М. 
Корпоративне та 
стратегічне 
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оцінки економічного 
потенціалу 
підприємства. Вісник 
Приазовського 
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Економічні науки. 
Вип. 37. С. 2019. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
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Економічні науки. 
2018. Вип. 36. С. 279–
291. URL:   
http://eir.pstu.edu/han
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підприємства. Сучасні 
технології управління 
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монографія / 
Дніпровський нац. ун-
т ім. О. Гончара. – 
Дніпро, 2020. – C. 
145–155. – URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/27340
3. Маматова Л.Ш. 
Діджиталізація 
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монографія / 
Донецький нац. ун-т 
економіки і торгівлі 
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8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або наукового 
виконавця наукової 
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головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
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переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
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стратегічного 
управління розвитком 



промислових 
підприємств в умовах 
подолання наслідків 
економічної кризи» 
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перспектив 
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розвитку промислових 
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методичних 
посібників/ 
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вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
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підприємства» для 
здобувачів освітнього 
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переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
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академія наук 
України:
Підготовка 
переможця II 
(обласного) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України в 2016-2017 
н.р. (Халізева Д.І., 
тема «Дослідження 
кредитування 
фізичних осіб в 
Україні та чинників 
його розвитку»
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 



керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління (відділу) 
/лабораторії/ іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
фінансів і банківської 
справи ДВНЗ «ПДТУ»  
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Опонент за 
кандидатськими 
дисертаціями:
1. Заграй Галина 
Василівна, 2014, 
«Моделювання 
управління 
життєздатністю 
комерційного банку в 
умовах 
постіндустріальної 
економіки», 08.00.11 – 
математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці.
2. Мизнікова Марія 
Олександрівна, 2016, 
«Моделювання 
системи управління 
підприємств житлово-
комунального 
сектора», 08.00.11 – 
математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці.
Опонент за 
докторськими 
дисертаціями:
1. Камінський Олег 
Євгенович, 2019, 
«Інноваційна 
парадигма розвитку 
інформаційної 
економіки»
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
12.052.02 у ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 



університет»
13 Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Мінц О. Ю. Біржові 
ринки: методичні 
вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Біржові 
ринки» для студентів 
за спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньою 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітнього 
ступеня бакалавр всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2021. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2142
8
2. Мінц О. Ю. Біржові 
ринки: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Біржові ринки» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 32 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21433

3. Мінц О. Ю. Біржові 
ринки: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Біржові ринки» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 106 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21429

14. Керівництво 
студентськими 
науковими роботами, 
що займали I місця на 
I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
1. 2016/17, Джамбаз 
Наталя Юхимівна, 
«Фінанси і кредит»
2017/18, Дмитриєнко 
Олена 
Володимирівна, 
«Фінанси і кредит».



2. Керівництво 
студентськими 
науковими роботами, 
що займали призові 
місця на II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
2016 р. - I місце - 
Савченко Анастасія 
Геннадіївна, II місце - 
Джамбаз Наталя 
Юхимівна
2018 р. -  III місце - 
Дмитрієнко Олена 
Володимирівна
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. Мінц О. Ю., 
Джамбаз Н. Ю. 
Механізми 
формування та 
використання 
фінансів 
домогосподарств в 
Україні. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я : Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня 2017 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ»2017. С. 140–
142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13763
2. Мінц О. Ю., 
Савченко А. Г., 
Дослідження 
макроекономічних 
причин банкрутства 
підприємств в Україні. 
Сучасні проблеми та 
перспективи 
соціально-
економічного, 
інформаційного та 
науково-технічного 
розвитку підприємств 
України: Всеукр. 
науково-практ. конф. 
(Маріуполь, 12 січня 
2018 р.). Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ»2018. С. 
241–244. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16592
3. Мінц, О. Ю. 
Моделювання 
факторів 
курсоутворення 
крипто валют 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 16-
17 травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. Т. 3. С. 
128–129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23213



4. Мінц, О. Ю., 
Кротенко О. В. 
Особливості сучасного 
стану депозитного 
ринку України. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання : 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
(Маріуполь 14–15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 172–
173. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24111
5. Мінц, О. Ю., 
Маркіна Н. Ю. Методи 
контролю бюджетного 
процесу на 
підприємствах 
енергетичної галузі. 
Стратегія 
інноваційного 
оновлення економіки 
України в сучасних 
умовах : зб. тез доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
Інтернет-конф. 
(Маріуполь, 26 
березня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2020. С. 162–
164. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26227

199194 Маматова 
Лейла 
Шаміліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040378, 
виданий 

28.02.2017

3 Торгівельні 
мережі

Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0866-20 
від 18.12.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3803, 
17.06-17.09.2020р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Маматова Л.Ш. 
Формування матриці 
стратегій 
забезпечення 



фінансово-
інвестиційного 
потенціалу 
промислових 
підприємств. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
Вип. 31. С. 305-315. 
URL:   
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12418  
Index Copernicus
2. Маматова Л.Ш. 
Місце маркетингового 
потенціалу в системі 
фінансово-
інвестиційного 
потенціалу 
підприємств. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017.  Вип. 
15. С. 141-146. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15882 
Index Copernicus
3. Маматова Л.Ш. 
Державне 
регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. праць.  
Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», 2017 
Вип. 33. С. 153-160. 
URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15817 
Index Copernicus
4. Маматова Л.Ш. 
Оптимізація 
структури капіталу та 
її вплив на потенціал 
підприємства. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. праць.  
Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», Вип. 34. 
– 2017. С. 299-305. 
URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16239 
Index Copernicus
5. Маматова Л.Ш. 
Інноваційний підхід в 
створенні та 
фінансуванні бізнесу в 
Україні. Теоретичні і 



практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
18. С. 127-135.  URL:  
http://tpa.pstu.edu/arti
cle/view/180193 Index 
Copernicus
6. Mamatova L., 
Burdiuzha A., 
Gorokhova T. 
Responsible 
Environmental 
Management as a Tool 
for Achieving the 
Sustainabile 
Development of 
European Countries. 
Intellectual Economics. 
2020. Vol. 14, N 1. P. 
161–183. URL:  
https://www3.mruni.eu
/ojs/intellectual-
economics/article/dow
nload/5716/4897 
Scopus
7. Mamatova L., 
Gorokhova T. The 
impact of e-commerce 
development on logistic 
service in Ukraine: 
perspectives and 
challenges. 
Intellectualization of 
logistics and Supply 
Chain Management. 
2020. Vol. 1. P. 76–90. 
URL:   https://smart-
scm.org/en/journal-1-
2020/tetiana-
gorokhova-leila-
mamatova-the-impact-
of-e-commerce-
development-on-
logistic-service-in-
ukraine-perspectives-
and-challenges/ Index 
Copernicus
8. Mamatova, L., 
Ostapenko, O., Savina, 
N., Zienina-Bilichenko, 
A. & Selezneva, O. 
(2020). Perspectives of 
application of 
innovative resource-
saving technologies in 
the concepts of green 
logistics and 
sustainable 
development. Turismo: 
Estudos &Práticas 
(UERN), Mossoró/RN, 
Caderno Suplementar, 
02. URL:   
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1261/12
02
Web of Science Core 
Collection
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маматова, Л. Ш. 



Правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 35. 2018. С. 33–
40. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22576
2. Маматова Л. Ш., 
Андрусенко Г.М. 
Корпоративне та 
стратегічне 
управління як фактор 
забезпечення сталого 
розвитку 
підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018, Вип. 
17 С. 158-163. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22399
3. Маматова, Л. Ш. 
Корнюк В. В. 
Теоретичні аспекти 
оцінки економічного 
потенціалу 
підприємства. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 37. С. 2019. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24823
4. Маматова, Л. Ш. 
Стан інвестиційної 
діяльності України в 
умовах глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018.  Вип. 
17.  С. 30–40. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22314
5. Маматова, Л. Ш. 
Розвиток інноваційної 
діяльності України в 
міжнародному 
контексті. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університет.у  Серія : 
Економічні науки. 
2018. Вип. 36. С. 279–
291. URL:   
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23400
6. Mamatova L. Socio-
economic support of 
entrepreneurship in 
Ukraine. Public 
Security and Public 
Order, 2020, 24. рр. 
292-301. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
546
7. Mamatova L., Pavliuk 
V. Strategic 
management of human 



resources as the basis of 
sustainable 
development. Public 
Security and Public 
Order, 2020, 24. рр. 
458-465 URL:  
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
560
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Маматова Л.Ш. 
Толпежніков Р.О. 
Концепція управління 
змінами в стратегії 
забезпечення 
фінансово-
інвестиційного 
потенціалу 
підприємства. Сучасні 
технології управління 
розвитком 
підприємств України: 
механізми, реалії, 
перспективи : колект. 
моногр. / за заг. ред. 
Т. В. Гринько. – 
Дніпропетровськ : 
Біла К. О., 2016. – С. 
456-469.
 2. Маматова Л.Ш. 
Соціальне 
підприємництво як 
елемент солідарної 
економіки / Т.В. 
Горохова, Л. Ш. 
Маматова, Г.М. 
Мутерко // Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колективна 
монографія / 
Дніпровський нац. ун-
т ім. О. Гончара. – 
Дніпро, 2020. – C. 
145–155. – URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/27340
3. Маматова Л.Ш. 
Діджиталізація 
управління бізнес-
процесами як фактор 
оптимізації 
економічних систем 
під час / Т. В. 
Горохова, Л. Ш. 
Маматова // 
Теоретико-
методологічні засади 
розвитку фінансової 
системи України на 
основі інноваційно-
інвестиційних 
стратегій : колективна 
монографія / 
Донецький нац. ун-т 
економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-
Барановського. – 
Кривий Ріг, 2020. – С. 
160–170. – URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26652
4. Mamatova L. 
Distinctives of the 
learning process 
transformation through 



digital tools: challenges 
and opportunities. / 
Gorokhova T. 
Mamatova L. //  
Organization and 
management in the 
services’ sphere on 
selected examples : 
monograph. – Opole : 
The Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2020.  Pt. 3, 3.3.  
P. 230–240. URL:  
https://www.wszia.opol
e.pl/wp-
content/uploads/2020/
09/2020_organization
_andmanagmenent_in
_the_services_sphere_
on_selected_examples.
pdf
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або наукового 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Співвиконавець НДР 
«Теоретико-
методологічні аспекти 
стратегічного 
управління розвитком 
промислових 
підприємств в умовах 
подолання наслідків 
економічної кризи» 
(2018-2019 р., № 
державної реєстрації: 
0118U006927), 
«Дослідження 
перспектив 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств України в 
умовах економічної 
турбулентності» (№ 
держреєстрації 
0119U103240, 2019-
2020 р.), «Вплив 
міжнародних 
орнагізацій на 
ведення 
підприємницької 
діяльності в Україні» 
(№ держреєстрації 
0118U006931, 2019 р.), 
«Актуальні проблеми 
підприємництва в 
Україні» 
(0119U103505).
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Маматова Л. Ш., 
Мутерко Г. М. 
Потенціал і розвиток 
підприємства: 
методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Потенціал і розвиток 
підприємства» для 
здобувачів освітнього 
ступеня бакалавр 
спеціальності 051 
«Економіка» освітньої 
програми «Економіка 
підприємства» усіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. 41 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
4
2. Маматова Л. Ш., 
Капранова Л. Г. 
Міжнародна 
економіка: методичні 
вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
Міжнародна 
економіка» для 
студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2021. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21426

3. Маматова Л. Ш. 
Торгівельні мережі: 
методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Торгівельні мережі» 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 39 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2003
0
4. Маматова Л. Ш. 
Торгівельні мережі: 
методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Торгівельні мережі» 
для студентів за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h



andle/123456789/19972

5. Маматова Л. Ш. 
Торгівельні мережі: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Торгівельні мережі» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ ПДТУ, 2020. 87 
с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21263

6. Маматова Л. Ш. 
Стратегія бізнесу: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Стратегія бізнесу» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 27 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21318

7. Маматова Л. Ш. 
Стратегія бізнесу: 
методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Стратегія бізнесу» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21315

8. Маматова Л. Ш. 
Стратегія бізнесу: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Стратегія бізнесу» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 151 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21323

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. Маматова Л.Ш. 
Формування та 
використання 
нереалізованого 
економічного 
потенціалу 
підприємства. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 
Приазовський 
державний технічний 
університет, м. 
Маріуполь, 25-26 
травня.  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 81-83. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13733
2. Маматова Л.Ш. 
Фінансово-
інвестиційний 
потенціал 
підприємства: сутність 
та структура. 
Университетская 
наука-2016: 
Международная 
научно-техническая 
конф., Приазовский 
государственный 
технический 
университет, г. 
Мариуполь, 19-20 мая. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016  Т. 3. С. 
8. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10111
3. Маматова Л.Ш. 
Забезпечення 
стратегічної позиції 
підприємства. 
Университетская 
наука-2017: 
Международная 
научно-техническая 
конф, Приазовский 
государственный 
технический 
университет, г. 
Мариуполь, 18-19 мая.  
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017  Т. 3. С. 
5. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14618
4. Маматова Л.Ш. 
Особливості 
поведінки споживачів 
в сучасних умовах. 
Сучасні тренди 
поведінки споживачів 
товарів і послуг: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 15-16 
грудня 2017 р. : [тези 



доп.]. Рівне: РДГУ, 
2017. с. 77-79. URL: 
http://rshu.edu.ua/ima
ges/nauka/zb_stpstp.p
df
5. Маматова Л.Ш. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва в 
Україні. Соціально-
економічні та правові 
аспекти 
трансформації 
суспільства: матеріали 
XXІI Всеукр. наук.-
практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих вчених (м. 
Бахмут, 17 травня 
2018 р.). Бахмут : 
ДонУЕП, 2018. 46-47 
с. URL:  
https://er.chdtu.edu.ua
/bitstream/ChSTU/138/
1/%D0%A2%D0%9E%D
0%9C_1_%D0%97%D0
%91%D0%86%D0%A0
%D0%9D%D0%98%D0
%9A_%D0%94%D0%B
E%D0%BD%D0%A3%D
0%95%D0%9F_2018.p
df
6. Маматова Л. Ш., 
Павлюк В. А. Фокус-
група як метод 
проведення 
маркетингових 
досліджень в мережі 
інтернет. Маркетинг в 
умовах розвитку 
цифрових технологій : 
тези доп. всеукр. 
науково-практ. 
інтернет-конф. 
(Луцьк, 5 жовтня 2018 
р.). Луцький нац. техн. 
ун-т. Луцьк, 2018. 
Вип. 1. С. 280–282.  
URL:   
http://elartu.tntu.edu.u
a/bitstream/lib/25999/1
/%D0%B7%D0%B1%D1
%96%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20
%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D1%80
%D1%96%D0%B0%D0
%BB%D1%96%D0%B2
%20%D0%9C%D0%B0
%D1%80%D0%BA%D0
%B5%D1%82%D0%B8
%D0%BD%D0%B3%20
%D0%B2%20%D1%83
%D0%BC%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%85
%20%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D0%B2%D0
%B8%D1%82%D0%BA
%D1%83%20%D1%86%
D0%B8%D1%84%D1%8
0%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%85%20%D1
%82%D0%B5%D1%85
%D0%BD%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B
3%D1%96%D0%B9.pdf
7. Маматова Л.Ш. 
Цифрові інновації як 
можливість розвитку 
бізнесу. Управлінська 
діяльність: досвід, 



тенденції, 
перспективи: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених. У 
двох частинах. / Ч. 1. 
Управлінська 
діяльність у 
бізнесових структурах 
/ За загальною 
редакцією проф. А.В. 
Сєрікова. Харків: 
ХНУБА. 2019.  С 301-
305.
8. Маматова, Л. Ш. 
Визначення 
конкурентного 
потенціалу 
підприємств України. 
Університетська наука 
- 2019 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 16–
17 травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. Т. 3. С. 
82–84. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22988 
9. Маматова, Л. Ш. 
Діджиталізація 
торгівельних мереж. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання : 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
(Маріуполь, 14–15 
листоп. 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 194–
197. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24122
10. Маматова Л. Ш. 
Томашевська. К.А. 
Значення 
інвестиційного 
забезпечення 
діяльності 
підприємства. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання : матеріали 
Міжнар. науково-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14– 15 
листоп. 2019 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 302–
305. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24180
11. Маматова Л. Ш., 
Жураковська Г.Є. 
Особливості розвитку 
підприємництва в 
Україні в умовах 
глобалізації. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання : матеріали 
Міжнар. науково-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14–15 
листоп. 2019 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 221–
223.  URL: 



http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24133
12. Маматова, Л. Ш. 
Цифрові 
трансформації 
бізнесу. 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2020. Т. 3. С. 
94–96.  URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26801
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Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0431-20 
від 24.01.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534 
Index Copernicus
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 



15. С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
Index Copernicus
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
Index Copernicus
8. Svitlana Bilous-
Sergieieva, Olena 
Khadzhynova, Maryna 
Kravchenko, Svitlana 
Sivitska Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 



URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
9. Svetlana Belous-
Sergeeva Research of 
pharmaceutical security 
as a component of 
economic security of 
the state. Public 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020, № 25. Р. 
5-16. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/6
260/5253 Index 
Copernicus 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. – Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. – С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 



История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. – Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Маштакова О. Г. 
Дослідження 
«жорстких» та 
«м’яких» підходів 
загального управління 
якістю. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 136-142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23506 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Білоус-Сергєєва С. О., 
Солошенко П. В. 
Жіноче 
підприємництво: 
теоретичні моделі та 
особливості 
впровадження // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
128-136).
8. Виконання функцій 



наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства», 
«Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
67 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959



2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 



практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 



дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641

10. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19955

12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 



навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:



1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 
круглих столів з 
проблемних питань в 
сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 



(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 
проблеми, 
перспективи 
розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.

310674 Мацкевич 
Юлія 
Іванівна

В.о.старшог
о 
викладача, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. 

М.Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 012750, 

виданий 
28.06.2013

0 Форми 
організації 
підприємницьк
ої діяльності

Підвищення 
кваліфікації:  1. 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0868-20 
від 18.12.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 



Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3823, 
17.06.2020-17.09.2020
Відповідає пунктам 
1,2,3, 13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2019. Вип. 37. С. 134-
140. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24826 
2. Yuliia Matskevich 
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions. Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310 
Web of Science
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Yuliia Matskevich 
Kredynowanie malych i 
srednich 
przedsiebiorstw 
przezbanki Ukriny. 
Miscellanea 
Oecnomicae Studia i 
materialy, Rok 22 Nr 
3/2018,tom 3. Wydzial 
Prawa, Administracji i 
Zarzadzanian 
Uniwersytet Jana 
Kochanowsiego, Kielce 
2018.
Banki – wczoraj, dzis, 
jutro.Ewolucja sektora 
bankowego po 1918r. – 
Р. 241 – 252.
2. Yuliia Matskevich, 
Agnieszka Piotrowska-
Piatek  Innovativeness 
of Ukrainian 
entereprises. 
Organizacja i zarzazanie 
z.118.
Zeszyty naukowe 
Politechniki Slaskiej. 
Gliwice 2018. – Р. 469 
– 480. 



3. Мацкевич Ю. І. 
Взаємодія закладів 
вищої освіти та 
бізнесу в умовах 
сучасного 
економічного 
розвитку. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 134-140. 
URL:
4. Yuliia Matskevich  
Economic assessment 
of investment on the 
basis of production 
functions Geplat: 
Caderno Suplementar, 
n. 2, março 2020. URL: 
http://natal.uern.br/pe
riodicos/index.php/RT
EP/article/view/1310
5. Yuliia Matskevich 
The concept of 
sustainable 
development as the 
basis for a new quality 
of economic growth. 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020.  № 24. 
P. 302-314. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/5
547/4747  
6. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування як 
інструмент фінансової 
стійкості 
підприємства в умовах 
нестабільності 
української 
економіки. Економіка 
і організація 
управління: журнал. 
2020. Вип. № 3(39). С. 
219-229.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Мацкевич Ю. І. 
Проблеми та 
перспективи 
інноваційного 
розвитку 
підприємства в 
Україні // Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
195-202). URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/28859 
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 29 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1827
0
2. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: методичні 
вказівки з підготовки 
до практичних занять 
з дисципліни «Форми 
організації 
підприємницької 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21316

3. Мацкевич Ю. І. 
Форми організації 
підприємницької 
діяльності: конспект 
лекцій з дисципліні 
«Форми організації 
підприємницької 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 121 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21264

4. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 



біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», освітня 
програма 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 43 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1824
6
5. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
та організація 
біржової діяльності» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 24 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21317

6. Мацкевич Ю. І. 
Основи та організація 
біржової діяльності: 
конспект лекцій з 
дисципліні «Основи та 
організація біржової 
діяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
217 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21279

7. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Бізнес-планування 
та оцінка бізнесу» для 
студентів 
спеціальності 076 



«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 25 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21167

8. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Бізнес-
планування та оцінка 
бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2021. 24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2148
7
9. Мацкевич Ю. І. 
Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу: 
конспект лекцій з 
дисципліни «Бізнес-
планування та оцінка 
бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 176 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2136
0
п.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. Мацкевич Ю.І. 
Інноваційна 
діяльність 
підприємств України. 
Сучасні напрямки 
розвитку економіки і 
менеджменту на 
підприємствах 



України: 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. 
Одеса, 5 жовтня 2019 
р.).  Одеса: ОНУ імені 
І.І.Мечникова, 2019. С. 
42-45. 
2. Мацкевич Ю. І. 
Збалансований 
розвиток та 
інклюзивність як 
ключовий пріоритет 
нової якості 
економічного 
зростання. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція (м. 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 450-
453. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24289 
3. Мацкевич Ю.І. 
Особливості 
фінансування 
суб’єктів малого 
бізнесу в сучасних 
економічних умовах. 
Університетська наука 
– 2020: Міжнародна 
науково-технічна 
конференція (м. 
Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
82-85. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26824 
4. Matskevych Yuliia 
BUSINESS PROJECT 
PLANNING 
MECHANISM IN 
CRISIS CONDITIONS. 
Економіка, 
управління, фінанси: 
національні 
особливості та світові 
тенденції: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
16 січня 2021 р.). К.: 
ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2021. – С. 72-75.
5. Matskevych Yuliia 
THT STATE AND 
PROSPECTS OF 
UKRAINANAGRICULT
URAL BUSINESS IN 
MODERN 
CONDITIONS. 
Підприємництво в 
аграрній сфері: 
глобальні виклики та 
ефективний 
менеджмент: 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (9-11 



лютого 2021 р.). 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. С. 18-20.
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Світлана 
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державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015226, 

виданий 
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Атестат 
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виданий 
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13 Товарознавств
о 3 семестр

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0431-20 
від 24.01.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534 
Index Copernicus
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 



2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
Index Copernicus
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
Index Copernicus
8. Svitlana Bilous-
Sergieieva, Olena 
Khadzhynova, Maryna 
Kravchenko, Svitlana 
Sivitska Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
9. Svetlana Belous-
Sergeeva Research of 
pharmaceutical security 
as a component of 
economic security of 
the state. Public 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020, № 25. Р. 



5-16. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/6
260/5253 Index 
Copernicus 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. – Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. – С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. – Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
6. Білоус-Сергєєва С. 



О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Маштакова О. Г. 
Дослідження 
«жорстких» та 
«м’яких» підходів 
загального управління 
якістю. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 136-142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23506 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Білоус-Сергєєва С. О., 
Солошенко П. В. 
Жіноче 
підприємництво: 
теоретичні моделі та 
особливості 
впровадження // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
128-136).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 



наукового видання:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства», 
«Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
67 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959

2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 



«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 



ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641

10. Білоус-Сергєєва С. 



О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19955

12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 



спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 
круглих столів з 
проблемних питань в 



сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 



Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 
проблеми, 
перспективи 
розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.

81631 Наумова 
Тетяна 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031173, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023818, 
виданий 

09.11.2010

21 Ділова 
українська 
мова

Підвищення 
кваліфікації:
1. Інститут 
підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», галузь знань 
«Гуманітарні науки»;
напрям «Переклад», 
10.02.2016 р.; 
свідоцтво: 
12СПВ  140810; 
реєстраційний № 930.
2. Участь у 
міжнародній програмі 
підвищення 
кваліфікації для 
освітян і науковців 
INTERNAIONAL 
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 
PROGRAM, яку 
реалізовував Східно-
Європейський 
інститут психології 
(22-31 травня 2019 р., 
108 годин).
Відповідає пунктам 
1,2,3,8, 13 Ліцензійних 
умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 



включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Наумова Т.М. 
Власна назва як 
стилістичний маркер 
у творах політичної 
сатири Івана Франка. 
Молодий вчений. 
2018.  Вип. №4. С.586-
589. URL: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2018/
4/136.pdf 
Index Copernicus 
2. Наумова Т.М. 
Северин Р.С. Лексико-
стилістичні 
особливості 
авторських перекладів 
творів Ірен 
Роздобудько. 
Молодий вчений, 
2019.  Вип. №10. 
С.516-525. URL: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2019/1
0/108.pdf
 Index Copernicus 
3. Наумова Т.М. 
Дієслівна категорія в 
оригінальних та 
перекладних тестах 
повісті М.Гоголя 
«Вечори на хуторі біля 
Диканьки». Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер. 
Філологія. 2018.  Вип. 
№37. т. 3. С.103-107. 
URL http://vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v37/part_3/26.p
df 
Index Copernicus l
4. Наумова Т.М. 
Інвективи в 
гумористиці Івана 
Франка та 
Володимира 
Самійленка European 
Humanities Studies: 
State and Society. 
Europejskie studia 
humanistyczne: 
Państwo i 
Społeczeństwo. 2019. 
Issue 3(1). P.127-137. 
Index Copernicus 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Наумова Т.М. 
Дієслівна категорія в 
оригінальних та 
перекладних тестах 
повісті М.Гоголя 
«Вечори на хуторі біля 
Диканьки». Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер. 
Філологія. 2018. Вип. 



№37. т. 3. С.103-107. 
URL: http://vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v37/part_3/26.p
df
2. Наумова Т.М. Назви 
осіб як 
характеристики 
соціальної поведінки 
людини у творах Івана 
Франка та 
Володимира 
Самійленка. Мова і 
культура. 2018. Вип. 
21. т. 2 (191).С.391-397. 
URL: 
https://burago.com.ua/
wp-
content/uploads/2018/
06/191.pdf
3. Наумова Т.М. 
Повість Т.Г. Шевченка 
«Художник» в 
українських 
перекладах. Вісник 
Донецького 
національного 
університету. Сер. Б: 
Гуманітарні науки. 
2014.  №1-2/2014. 
С.165-170. URL: http:// 
jvestnik-
b.donnu.edu.ua/article/
view/2492
4. Наумова Т.М. «У 
серця свої споконвічні 
секрети» 
(метафоричні 
побудови в поемі 
Ірини Жиленко 
«Відпустка у серпні»). 
Мова і культура. 2016. 
Вип.19. т.1 (181). С. 
186-191. URL: 
https://burago.com.ua/
wp-
content/uploads/2018/
03/181.pdf
5. Наумова Т.М., 
Бреденко Н.С. Мовні 
засоби стилізації в 
романі В.Малика 
«Таємний посол»: 
оригінал і переклад. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер. 
Філологія. 2019. Вип. 
№41, т. 2. С.124-127. 
URL: 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v41/part_2/32.pd
f
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії :
Наумова Т.М. Зіставна 
стилістика російської 
та української мов : 
навч. посіб. 
Маріуполь, 2018. 165 c. 
(Рекомендовано 
вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 



(протокол № 3 від 
03.10.2018 р.). URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1590
6
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Виконавець розділів 
звіту по 
держбюджетних 
науково-дослідних 
роботах кафедр 
українознавства й 
української мови та 
слов’янської філології:
1. Наумова Т.М. 
Суржик в сучасній 
художній літературі / 
Т.М. Наумова // 
Актуальні проблеми 
слов’янського 
зіставного 
мовознавства і 
літературознавства, 
теорії і практики 
перекладу 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу.  
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. С. 26-
30. № 0115u 004923.
2. Наумова Т.М. Іван 
Франко – 
репрезентативна 
постать українського 
перекладу кінця ХІХ – 
початку ХХ століття / 
Т.М. Наумова // 
Український 
переклад: літературні 
та мовностилістичні 
пошуки 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу.  
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017.  С. 18-
24.  № 0116U008746.
3. Наумова Т.М. 
Володимир 
Самійленко – 
перекладач творів 
світової літератури / 
Т.М. Наумова // 



Становлення і 
розвиток українського 
художнього перекладу 
в ХІХ столітті 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу.  
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018.  С. 27-
31. № 0117U007299.
4. Наумова Т.М. 
Перекладознавча 
концепція І. Я. 
Франка, її джерела / 
Т.М. Наумова // 
«Золота доба» 
українського 
перекладу: 
представники, 
інноваційні методи і 
прийоми, жанрова 
специфіка 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 28-
33.  №0118U006902
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Наумова Т.М. 
Порівняльна 
граматика російської 
та української мов: 
конспект лекцій з 
курсу «Порівняльна 
граматика української 
та російської мов» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної і 
заочної форм 
навчання.  Маріуполь 
: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.  
45 c.  URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1250
2 
2. Наумова Т.М. 
Порівняльна 
стилістика російської 
та української мов: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Порівняльна 
стилістика російської 



та української мов» 
для студентів напряму 
підготовки 035 
«Філологія» денної 
форми навчання.  
Маріуполь : ПДТУ, 
2017.  18 с.  URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1209
0 
3. Наумова Т.М. 
Порівняльна 
стилістика російської 
та української мов: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Порівняльна 
стилістика російської 
та української мов» 
для студентів напряму 
підготовки 6.020303 
«Філологія» денної і 
заочної форм 
навчання.  Маріуполь 
: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.  
33 c. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12091

4. Наумова Т.М. 
Порівняльна 
стилістика російської 
та української мов: 
конспект лекцій з 
курсу «Порівняльна 
стилістика української 
та російської мов» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної і 
заочної форм 
навчання.  Маріуполь 
: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.  
42 c. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12312

5. Наумова Т.М. 
Практика російсько-
українського 
перекладу. 
Публіцистичний 
стиль: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Практика російсько-
українського 
перекладу» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання.  Маріуполь 
: ПДТУ, 2017. 50 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/11363

15992 Лазаренко 
Лариса 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
інженерної та 

мовної 
підготовки

Диплом 
кандидата наук 

KД 063183, 
виданий 

03.07.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005704, 
виданий 

02.12.1994

34 Іноземна мова Підвищення 
кваліфікації: 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015
Тема: «Практика 
викладання іноземної 
мови»
Свідоцтво про 
підвищення 



кваліфікації 12СПК 
826108 від 04.09.2015
Науково-педагогічне 
стажування 
на тему «Організація 
освітнього процесу в 
галузі педагогіки і 
психології в Україні та 
країнах ЄС» за фахом 
«Педагогічні та 
психологічні науки» в 
обсязі 6 кредитів (180 
годин), що 
проводилося в 
Університеті Марії 
Кюрі-Склодовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польща) у період  із 
20 січня по 28 лютого 
2020 року. Отримано 
сертифікат
(Протокол засідання 
вченої ради  
факультету 
інженерної та мовної  
підготовки ДВНЗ 
«ПДТУ» № 10 від 
24.06.2020)
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Лазаренко Л.М. 
Використання методу 
проектів у процесі 
вивчення англійської 
мови студентами 
технічних 
спеціальностей. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2019. 
Вип.67. Т.2. С.66-70.
DOI: 
https://doi.org/10.3284
0/1992-5786.2019.67-
2.13
Index Copernicus
2. Лазаренко Л. М. 
Обґрунтування змісту  
й структури 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів технічних 
спеціальностей. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. 2019. Вип. 18. 
Т 3. С. 56-59.
URL: 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/18/part_3/13.pdf
Index Copernicus
3. Лазаренко Л. М., 
Мараховська Н. В. 
Педагогічний тренінг 



«PeerObservation» як 
спосіб професійної 
самореалізації 
викладача іноземної 
мови. Педагогічні 
науки: Зб. наук. праць 
Херсонського 
державного 
університету. 2019. 
Вип. LXXXVI (86). С. 
276-279.
DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2413-1865/2019-
86-53
Index Copernicus
4.Лазаренко Л. М. 
Теоретико-
методологічні засади 
створення 
сприятливого 
освітнього середовища 
для опанування 
англійською мовою 
студентами технічних 
спеціальностей. 
Педагогічні науки: 
збірник наукових 
праць. Херсон, 2018. 
Вип. LXXXI (81). Т. 2 - 
С. 149-153.
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/znppn_2018_81(2)
__34
Index Copernicus
5. Лазаренко Л. М., 
Барабаш  І. В.  
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
формуванні 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції у 
студентів немовних 
спеціальностей. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету: Збірник 
наукових праць. Серія: 
Філологія. Одеса, 
2017. Вип. 31. Т. 2. С. 
154-157.
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_filol_2017
_31(2)__47  
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лазаренко Л.М. 
Використання методу 
проектів у процесі 
вивчення англійської 
мови студентами 
технічних 
спеціальностей. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2019. 
Вип.67. Т.2. С.66-70.



DOI: 
https://doi.org/10.3284
0/1992-5786.2019.67-
2.13
2. Лазаренко Л. М. 
Обґрунтування змісту  
й структури 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів технічних 
спеціальностей. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. 2019. Вип. 18. 
Т 3. С. 56-59.
URL: 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/18/part_3/13.pdf
3. Лазаренко Л. М., 
Мараховська Н. В. 
Педагогічний тренінг 
«PeerObservation» як 
спосіб професійної 
самореалізації 
викладача іноземної 
мови. Педагогічні 
науки: Зб. наук. праць 
Херсонського 
державного 
університету. 2019. 
Вип. LXXXVI (86). С. 
276-279.
DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2413-1865/2019-
86-53
4. Лазаренко Л. М. 
Педагогічні умови 
використання 
активних методів 
навчання у процесі 
формування 
професійної 
іншомовної 
компетентності 
бакалаврів. Молодь і 
ринок: Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. 2018. № 3 
ь(158). С.б63-68. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Mir_2018_3_14
5.Лазаренко Л. М. 
Теоретико-
методологічні засади 
створення 
сприятливого 
освітнього середовища 
для опанування 
англійською мовою 
студентами технічних 
спеціальностей. 
Педагогічні науки: 
збірник наукових 
праць. Херсон, 2018. 
Вип. LXXXI (81). Т. 2 - 
С. 149-153.
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/znppn_2018_81(2)
__34
6. Лазаренко Л. М., 
Барабаш  І. В.  
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
формуванні 
іншомовної 
комунікативної 



компетенції у 
студентів немовних 
спеціальностей. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету: Збірник 
наукових праць. Серія: 
Філологія. Одеса, 
2017. Вип. 31. Т. 2. С. 
154-157. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_filol_2017
_31(2)__47
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Михно Н. А., 
Лазаренко Л. Н. 
Пособие по фонетике 
английского языка: 
учебное пособие. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2016. 108 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/9698
2. Михно Н. А., 
Лазаренко Л. Н  
Железнодорожные 
перевозки. 
Английский язык для 
профессионального 
общения = Railway 
Transportation. English 
for specific purposes : 
учеб. пособ. 
Мариуполь : ПДТУ, 
2015. 115 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/8297
3. Васильева Т. И., 
Лазаренко Л. Н. 
Английский язык : 
учебное пособие для 
студентов 
направления 
подготовки 
«Экономика 
предприятий». 
Мариуполь: ПГТУ, 
2014. 221 с URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2517 
4. Міхно Н. А., 
Лазаренко Л. М., 
Висоцька Г. В. The 
Explosion: навчальний 
посібник. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 
135 с URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1867 
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або наукового 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Керівник  наукових 



тем: «Шляхи 
подолання 
комунікативних 
бар’єрів при 
викладанні іноземних 
мов студентам 
немовних 
спеціальностей» 
(2014-2015 р., номер 
державної реєстрації 
роботи: 01144004898); 
«Оптимізація 
самостійної роботи 
студентів в умовах 
кредитно-модульної 
системи при навчанні 
іноземним мовам в 
технічному ДВНЗ» 
(2015-2016 р., номер 
державної реєстрації 
роботи: 
0115И004938); 
«Підвищення 
мотивації студентів до 
оволодіння іноземною 
мовою на немовних 
спеціальностях» 
(2016-2017 р., номер 
державної реєстрації 
роботи: 
0116U008759); 
«Активізація мовної 
діяльності у студентів 
технічних ВНЗ при 
оволодінні іноземної 
мови» (2017-2018 р., 
номер державної 
реєстрації роботи: 
0117U007308); 
«Формування 
професійної 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції у 
студентів немовних 
спеціальностей» 
(2018-2019 р., номер 
державної реєстрації 
роботи:  
0118U006901); 
«Проблеми мовної та 
мовленнєвої 
підготовки здобувачів 
вищої освіти 
немовних 
спеціальностей на 
сучасному 
етапі»І(2019-2020 р., 
номер державної 
реєстрації роботи:  
0119U103522).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
інституту/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і



ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
іноземних мов ДВНЗ 
«ПДТУ» (з 1995 р. по 
теперішній час).
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Лазаренко Л.М. 
Іноземна мова. 
Англійська мова: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу «Іноземна 
мова» для студентів I-
II курсів за 
спеціальністю 
«Соціальна робота» 
усіх форм навчання. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. 40 с. 
URL:http://umm.pstu.
edu/handle/123456789
/20095 
2. Лазаренко Л. М. 
Іноземна мова 
фахового 
спрямування: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова фахового 
спрямування» для 
студентів 
спеціальності 
«Економіка довкілля 
та природних 
ресурсів» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 71 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17162

3. Лазаренко Л. М. 
Іноземна мова. Market 
Economy: методичні 
вказівки до 
аудиторної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 1 
– 3 курсів 
економічних 
спеціальностей. 
Частина 1. Маріуполь : 
ПДТУ, 2018. 35 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14961

4. Лазаренко Л. М. 



Іноземна мова. Market 
Economy: методичні 
вказівки до 
аудиторної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 1 
– 3 курсів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Частина 2. Маріуполь: 
ПДТУ, 2018. 40 с. 
URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16271

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. Лазаренко, Л. М. 
Іншомовна 
комунікативна 
компетентність як 
компонент 
професійної 
компетентності 
фахівців. 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 4. С. 
152. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/27116
2. Лазаренко, Л. М. 
Педагогічні умови 
використання 
активних методів 
навчання як вагомого 
чинника формування 
іншомовної 
компетенції. 
Університетська наука 
– 2019 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 16-
17 травня 2019 р.).  
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ»2019. Т. 4. С. 
139-140. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23385
3. Лазаренко, Л. М. 
Проблема створення 
ефективного 
освітнього середовища 
у процесі формування 
іншомовної 
компетенції 
першокурсників. 
Университетская 
наука-2018: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. (Мариуполь, 
23–24 мая 2018 г.).  
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018. Т. 3. С. 
245–246. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17837
4. Лазаренко Л. Н. 



Современные 
традиции в методике 
преподавания 
иностранного языка.  
Университетская 
наука - 2017: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. (Мариуполь, 18-
19 мая 2017 г.). 
Мариуполь, ГВУЗ 
"ПГТУ", 2017. Т. 3. С. 
185–186.
URL:
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15135
5. Лазаренко, Л. Н. К 
вопросу 
формирования 
коммуникативной 
компетенции у 
студентов неязыковых 
вузов. 
Университетская 
наука-2016 : тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. (Мариуполь, 19-
20 мая 2016 г.). 
Мариуполь, ПГТУ, 
2016. Т. 3. С. 200–201. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10616

240632 Коротіч 
Галина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 007552, 
виданий 

26.12.1994, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013448, 
виданий 

19.10.2006

25 Філософія Підвищення 
кваліфікації:
1. ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 
диплом 12СПВ 
№140824, від 
22.02.2016 р. Тема 
роботи «Особливості 
методики викладання 
філософії студентам 
вишів нефілософських 
спеціальностей».
2. Курси підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 
програмою «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі» (ІПК 
ВНЗУ «Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», сертифікат 
ПК 01597997\02092-
19, грудень 2019 р.).
3. Курси підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Забезпечення якості 
освіти в контексті 
сучасних реформ», які 
були організовані 
Центральним 
інститутом 
післядипломної освіти 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
кафедрою філософії і 
освіти дорослих, 
свідоцтво ПК СП 
35830447.0407-20, 
лютий-березень 2020 
р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,10,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 



виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Коротіч Г. В. 
Розуміння Н. 
Аббаньяно сутності 
філософії та її 
головних завдань. 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. 2018. № 23. 
С. 16-20. URL: 
https://hdl.handle.net/
11300/11839 Index 
Copernicus
2 Коротіч Г. В. 
«Доктрина 
збалансованого 
розвитку «Україна 
2030»: гуманістичні 
аспекти економічних 
проблем» Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: зб. 
наукових праць. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», Вип. 34. 
2017. С.179-185. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16156 
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Коротіч Г. В. 
Розуміння Н. 
Аббаньяно сутності 
філософії та її 
головних завдань. 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. 2018. № 23. 
С. 16-20.
URL: 
https://hdl.handle.net/
11300/11839
2 Коротіч Г. В. 
«Доктрина 
збалансованого 
розвитку «Україна 
2030» : гуманістичні 
аспекти економічних 
проблем». Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: зб. 
наукових праць. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», Вип. 34. 
2017. С.179-185. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16156
Статті у зарубіжних 
виданнях:



1. Korotich G. V. To the 
problem of freedom in 
the creativity of I. 
Berlin. Scientific 
enquiry in the 
contemporary world: 
theoretical basics and 
innovative approach. 
11th edition: research 
articles, San Francisco, 
California, USA. San 
Francisco: B&M 
Publishing, 2017 55-63 
pp. URL: 
http://www.doideposit.
com/L26/L_26_11.pdf
2. Korotich G. V. 
Concerning the 
problem of man in I. A. 
Ilyin’s works. Scientific 
enquiry in the 
contemporary world: 
theoretical basiсs and 
innovative approach. 
7th edition: research 
articles, San Francisco, 
USA. 2016. 46-52 рр. 
URL: 
http://www.bmpublgro
up.com/assets/l_26_7.
pdf
3. Korotich G. V. Jose 
Ortega y Gasset’s 
conception of the 
essence of philosophy 
and its fundamental 
task. Scientific enquiry 
in the contemporary 
world: theoretical 
basiсs and innovative 
approach. 6th edition: 
research articles, San 
Francisco, USA. – 2016. 
– 52-58 pp. URL: 
http://bmpublgroup.co
m/assets/l_26_6.pdf

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Коротіч Г.В. Філософія 
сталого розвитку 
просторових систем : 
навчальний посібник 
для магістрів 
нефілософських спец. 
денної та заочної 
форм навчання. 
Маріуполь : 
Поліграфічний центр 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
160 с. Рек. вчен. рад. 
ДВНЗ «ПДТУ» 
протокол №14 від 
02.06.2017. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13973
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
інституту/ 
філії/кафедри або 
іншого 



відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Протягом більш ніж 
10 років виконувала 
обов’язки заступника 
завідувача кафедри 
2. Є головою 
методичної комісії 
факультету
2. Є членом 
редакційно-
видавничої ради 
ПДТУ 
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Коротіч Г. В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів 
нефілософських 
спеціальностей денної 
та заочної форми 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
167 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17336

2. Коротіч Г. В. 
Філософія: методичні 
вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Філософія» для 
студентів 
нефілософських 
спеціальностей усіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ПГТУ, 
2020. 59 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2092
4 
3. Коротич Г.В. 
Философия 
устойчивого развития 
пространственных 
систем: конспект 
лекций по 
дисциплине 
«Философия 



устойчивого развития 
пространственных 
систем» для 
магистров 
нефилософских 
специальностей 
дневной и заочной 
форм обучения. 
Мариуполь: 
Полиграфический 
центр ГВУЗ «ПГТУ», 
2016. 152 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
9?locale-attribute=ru
4. Коротіч Г. В. 
Філософія: методичні 
вказівки для 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів 
нефілософських 
спеціальностей 
заочної форми 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
58 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1506
6 
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. Коротіч Г.В. Щодо 
впровадження 
ефективних методів 
викладання філософії 
у сучасних умовах. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. наук. 
праць. Вип.5. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазов. держ. техн. 
ун-т», 2020. С. 23-29. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/bits
tream/handle/1234567
89/27029/%D0%92%D
1%96%D1%81%D0%92
%D0%B8%D0%BF5_p
23-29.pdf?sequence=1
2. Коротіч Г. В. 
Технологічний 
розвиток як 
соціально-
філософська 
проблема. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. наук. 
праць. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ»2018. 
Вип. 1. С. 14–19. (Серія 
: Соціально-
гуманітарні науки та 
публічне 
адміністрування). 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/19631
3. Коротіч Г.В. 
Значення вивчення 
історії української 
філософії для 
патріотичного 
виховання молоді // 
Актуальні питання 
забезпечення 
публічної безпеки, 
порядку в сучасних 
умовах : поліція та 
суспільство – стратегії 
розвитку і взаємодії : 
зб. тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Маріуполь 18 травня 
2018 р.). Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
С. 98-100. URL: 
http://eir.pstu.edu/bits
tream/handle/1234567
89/19570/%20%20%20
%20%20%20%20_%20
%20%20%20_%20%20
%20%20_%20%20%20
%20%20%20%20%20%
20_2018_p115-117.pdf?
sequence=3
4. Коротіч Г.В. 
Основні шляхи 
організації ефективної 
самостійної роботи 
студентів із вивчення 
філософських 
дисциплін. 
Университетская 
наука – 2017: 
Международная 
научно-техническая 
конференция, (г. 
Мариуполь,18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь : 
Полиграфический 
центр ГВУЗ «ПГТУ», 
2017. С. 144-145. URL: 
http://eir.pstu.edu/bits
tream/handle/1234567
89/15076/%20.%20144-
145.pdf?sequence=1
5. Коротіч Г.В. Роль 
філософії у 
становленні освіти 
для сталого розвитку. 
Освіта і наука в умовах 
глобальних 
трансформацій : 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. (м. 
Дніпро 26-27 жовтня 
2018 р.). Дніпро : СПД 
Охотнік, 2018. Ч. ІІ. С. 
190-191 
URL:https://core.ac.uk
/download/pdf/185261
753.pdf
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Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential. 
Azerbaijan Journal of 
Mathematics, 2018. vol. 
8, no. 1.  pp. 1-12 
(Scopus)
2. Kholkin A. M. 
Asymptotics of the 
fundamental system 
solutions of differential 
equation with block-
triangular operator 
potential. Far East 
Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2017.  vol. 102, 
no. 10.  pp. 2359-2366 
(Scopus)
3. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Comparison of Solution 
of the Nonlinear 
Transfer Equation. 
Journal of 
Mathematical Physics, 
Analysis, Geometry, 
2017. vol. 13, no. 4. pp. 
344-352 (Scopus)
4. Kholkin A. M. 
Resolvent for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Biock-
Triangular Operator 
Potential. Abstract and 
Applied Analysis. 2016. 
P. 1-6 (Scopus)
5. Kholkin A. M. A 
generalization of the 
theorems of alternation 
and non-oscillation for 
differentional-operator 
equations of arbitrary 
even order. Jornal of 
Mathematical Sciences. 
2014. Vol. 196, No. 5. P. 
44-63 (Scopus); 
6. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential. 
Azerbaijan Journal of 
Mathematics, 2018. vol. 
8, no. 1. pp. 1-12 
(Scopus);
7. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Estimations of the 
support of solutions for 
some classes of 
evolutionary systems. 
International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics, 2018. vol. 



118, no. 2. pp. 407-411 
(Copernicus); 
8. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. On the 
shape of the surface of 
the liquid film that wets 
horizontal surface. Far 
East Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2018. vol. 108, 
no. 1. pp. 93-102 
(Copernicus).
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kholkin A. M. The 
fundamental solutions 
of differential operator 
with block-triangular 
operator coefficients. 
Journal of Advances in 
Mathematics.2015. vol. 
10, № 6. P. 3556-3561.
2. Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential. Mathematica 
Aeterna. 2015. vol. 5, 
No. 5. P. 769-775. 
3. Kholkin A. M. 
Green’s function for 
non-self-adjoint 
differential operator 
with block – triangular 
operator coefficients. 
Journal of Basic and 
Applied Research 
international, 16(2), 
2016. P. 116-121. 
4. Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential. Mathematica 
Aeterna, vol. 5, no. 5, 
2016. P. 769-775. 
5. Kholkin A. M. The 
Series Expansion of the 
Greens Function of a 
Differential Operator 
with Biock-triangular 
Operator Potential. 
British Journal of 
Matematics & 
Computer Science, 
19(5), 2016. P. 1-12. 
6. Холькін О. М., 
Віннікова В. Г. Про 
механізм горіння 
твердого палива. 
Вісник Приазовського 
державного 
університету. Серія : 
Технічні науки. Вип. 
38, Маріуполь, 2019, 
С. 58-62. 
7. Холькін О. М., 
Житаренко О. В. 



Діагностика 
позаштатних режимів 
роботи 
теплотехнічного 
обладнання. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. 
Технічні науки. 
Випуск 204 
«Проблеми 
енергозабезпечення та 
енергозбереження в 
АПК України». Харків 
: ХНТУСГ, 2019, 
Україна. С. 101-103.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
1. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть І. 
Элементы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии.  
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. 185с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
4 
2. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть ІІ. 
Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. 452с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
5 
3. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть 
ІІІ 
Дифференциальные 
уравнения. Ряды. 
Кратные интегралы. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ». 2016. 334с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1056
6 
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Керівник наукових 
тем: ««Застосування 



комп’ютерного 
моделювання для 
задач виробництва та 
економіки. Методичні 
аспекти навчання 
математики в 
технічному 
університеті» (2017-
2018 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0117U007328. 
«Математичне 
моделювання в 
виробництві та 
економіці. Нові 
методи навчання 
математики» (2018-
2019 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0118U006924.
9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”:
Робота у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої 
академії наук у 2015 і 
2016 році (відділення 
«Математика», 
«Прикладна 
математика», 
«Математичне 
моделювання»).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 



приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
вищої та прикладної 
математики
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент 
докторської 
дисертації, 
Могілевський В.І., 
Інстутут математики 
НАНУ, 2016р; 
Офіційний опонент 
докторської 
дисертації, Фардігола 
Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 
2016р; Офіційний 
опонент докторської 
дисертації, Ігнатович 
С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 
2018р.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Холькин А. М., 
Саникидзе Т. А. 
Математический 
анализ: методические 
указания к 
самостоятельному 
изучению курса 
«Математический 
анализ» для студентов 
специальности 
«Прикладная 
математика» всех 
форм обучения. 
Мариуполь : ПГТУ, 
2017. 54с.  
2. Холькін О. М., 
Санікідзе Т. А. 
Методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Функціональний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 
«Прикладна 
математика».  
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 69с. 
3. Холькін О. М. 
Математичний аналіз: 
методичні вказівки по 
виконанню курсової 
роботи з дисципліни 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 113 
«Прикладна 
математика» денної 
форми навчання. 



Маріуполь : ПДТУ, 
2019. 79 с. 
4. Холькін О. М. 
Математичний аналіз:  
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальностей 
«Прикладна 
математика», 
«Середня освіта 
(математика)» денної 
форми навчання.  
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 40 с. 
5. Холькін О. М. 
Функціональний 
аналіз: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Функціональний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 113 
«Прикладна 
математика» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 190 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2012
0
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. Kholkin A. M. 
Spectral properties of a 
non-selfadjoint 
differential operator 
with block-triangular 
operator coefficient. 3  
International Scientific 
Conference 
«DIFFERENTIAL 
EQUATIONS and 
CONTROL THEORY 
(DECT-2018)»: Book of 
abstracts, September 
25-27 2018., Kharkiv: 
V.N. Karazin Kharkiv 
National University, pp. 
29-30. 
2. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. On 
Some Estimates for the 
Degenerate Parabolic 
System. Mathematical 
and Related Sciences: 
International 
Conference, Antalya, 
Turkey, April 27-30, 
2019. Antalya, Duzce 
University, 2019.
3. Холькін О. М.,  
Житаренко О. 
В.Діагностика 
позаштатних режимів 
роботи 
теплотехнічного 
обладнання Проблеми 
енергозабезпечення та 
енергозбереження в 
АПК України: 
Міжнародна науково-



практична 
конференція  (Харків, 
24-25 жовтня, 2019 р.). 
Харків : ХНТУСГ, 
2019, Україна. С. 101-
103. 
4. Холькин А. М. 
Равенство Парсеваля 
для 
дифференциального 
уравнения с блочно-
треугольными 
коэффициентами. 
Университетская 
наука – 2018: 
Международная 
научно-техническая 
конференция  
(Мариуполь, 23-24 
мая, 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ». 2018. С. 277-
278. 
5. Житаренко О. В., 
Холькін О. М. 
Очищення корисного 
сигналу від шумів за 
допомогою швидкого 
перетворення Фур’є. 
Актуальні питання 
розвитку 
інформаційних 
технологій: збірник 
тез Всеукраїнської 
конференції молодих 
учених (Маріуполь, 18 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. С. 144-147.

86806 Молчанова 
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Доцент, 
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роботи

Факультет 
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Диплом 
магістра, 
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12 Інформатика Відповідає пунктам 
1,2,3,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Molchanova V. S., 
Mironenko D. S. 
Architecture and 
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виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Історія 



економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства», 
«Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
67 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959

2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 



спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 



рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641

10. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h



andle/123456789/19955

12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 



«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 
круглих столів з 
проблемних питань в 
сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 



научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 



проблеми, 
перспективи 
розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.

237832 Кравченко 
Марина 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 007757, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041243, 
виданий 

26.02.2015

12 Мікроекономік
а

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0865-20 
від 18.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13, 14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517 
Index Copernicus
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 
процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148 
Index Copernicus 
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 
характеристика его 
составляющих, 



особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883 
Index Copernicus
4. Кравченко М. С., 
Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171 
Index Copernicus
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 
поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769 
Index Copernicus
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22593 
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7. Кравченко М.С. 
Запровадження 
закордонного досвіду 
управління розвитком 
інтелектуального 
капіталу державних 
службовців. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 63-67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
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Olena Khadzhynova, 
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Sergieieva, Svitlana 
Sivitska. Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
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2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кравченко М. С. 
Аналіз сучасного 
стану розвитку 
торгівельної галузі 
України. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т. 2. С. 
413-420. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12517
2. Кравченко М. С., 
Кєтриш О. С. 
Управління 
інформаційними 
ресурсами як 
інструмент управління 
соціальними та 
економічними 
процесами в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
265-275. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13148
3. Кравченко М. С., 
Цыганкова О. Д. 
Гудвилл: эволюция 
подходов к 
пониманию 
экономической 
сущности, 
характеристика его 
составляющих, 
особенности 
формирования. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 146-150. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15883
4. Кравченко М. С., 
Цигакова О. Д. 
Необхідність оцінки 
гудвілу, методи 
розрахунку і 
знецінення. Вісник 
Приазовського 
державного 



технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 221-
227. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16171
5. Кравченко М. С., 
Погорелов В. М. 
Екологічне 
підприємництво в 
Україні: сутність 
поняття, сучасний 
розвиток і 
перспективи цього 
виду діяльності в 
Україні. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 362-369. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19769
6. Кравченко М. С. 
Сертифікатне 
навчання в 
професійно-технічній 
сфері та його вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
регіону. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 35. С. 91-95. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22593
7. Кравченко М. С., 
Левченко О. А. 
Напрямки 
креативного 
менеджменту на 
основі системи 
збалансованих 
показників. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 36. С.  59-
67. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23268 
8. Кравченко М. С., 
Митюк М. С. 
Антикризове 
управління в сучасних 
економічних умовах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 190-198. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23530 
9. Кравченко М. С. 
Маркетингова 
стратегія на 
транспортних 
підприємствах в 
умовах антикризового 
управління. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 



університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 105-114. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24822 
10. Кравченко М. С., 
Ксеніта М. О. 
Теоретично-
методологічні основи 
управління якістю 
продукції на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 14-20. URL:  
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24762 
11. Кравченко М. С., 
Кусса Р. О. 
Організаційні основи 
сучасних систем 
управління якістю на 
промислових 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
Вип. 37. С. 141-147. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24827 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Кравченко М. С. 
Аналіз динаміки та 
сучасного стану 
розвитку 
підприємництва в 
Україні //  Теорія та 
практика управління 
суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. /за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
156-163).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 



секретар збірнику 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
інституту/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
Енергетичного 
факультету ДВНЗ 
«ПДТУ» з виховної 
роботи (з 2012 по 2019 
рр.).
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів всіх 
спеціальностей та всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2017. 72 с.  URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14173

2. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: 



методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 34 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/14172

3. Кравченко М. С. 
Макроекономіка: курс 
лекцій з дисципліни 
«Макроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 252 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1845
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4. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 63 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1408
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5. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 49 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1697
0
6. Кравченко М. С. 
Мікроекономіка : 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
економічний 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
226 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2016
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7. Кравченко М. С. 
Економіка торгівлі: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 



«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОПП 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1889
5
8. Кравченко М. С. 
Економіка торгівлі: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 20 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2005
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9. Кравченко М.С. 
Економіка торгівлі: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка торгівлі» 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 163 с. � 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21261

10. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 22 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19957

11. Кравченко М. С. 
Основи економічної 
кон’юнктури: 



методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
економічної 
кон’юнктури» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 16 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19965

12. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 14 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
6
13. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018. 28 c. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1500
5
14. Кравченко М. С. 
Державне та 
регіональне 
управління: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» всіх 
форм навчання / укл. 
М. С. Кравченко. � 
Маріуполь : ПДТУ, 
2019. � 253 с. � 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1648
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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 
гуртом/проблемною 
групою:
Керівництво 
студентом, що 
виборов перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі дипломних 
робіт зі спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (КСС-18-
М Охмуш М.В., 2020 
р.)
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
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1. Кравченко М. С. 
Інноваційні стратегії 
на промислових 
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Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С. 
23-24. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
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2. Кравченко М. С. 
Трактування поняття 
інформаційні ресурси 
з позицій 
інтелектуального 
розвитку. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 23-25. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14879 
3. Кравченко, М. С. 
Сучасні проблеми 
розвитку 
підприємництва в 
Україні. Проблеми та 
перспективи розвитку 



економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 204–205. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13799 
4. Кравченко, М. С. 
Інтелектуальний 
капітал в соціальній 
сфері України. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
32–34. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17610 
5. Кравченко М. С. 
Додаткове навчання 
на основі сертифікатів 
в професійно-
технічній сфері. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
110-111. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23202 
6. Кравченко, М. С. 
Проблеми управління 
якістю на 
підприємствах в 
умовах глобалізації. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 256–
258. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24161 
7.  Кравченко М. С. 
Сучасний розвиток 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. 
Університетська наука 
– 2020»: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 20-21 
травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
79-81. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26819 

201664 Букріна 
Катерина 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013330, 
виданий 

13 Політична 
економія

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 



25.04.2013 університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0865-20 
від 18.12.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,9,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Букріна К.А. Аналіз 
джерел формування 
та напрямків 
інвестування 
оборотних коштів 
торговельних 
підприємств. 
Економічний аналіз : 
зб. наук. праць. 
Тернопіль : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
“Економічна думка”, 
2015. Т. 21. №2. С. 42-
47. Index Copernicus
2. Букріна К.А., 
Колодяжна І.В.  
Економічна безпека в 
системі сталого 
функціонування 
підприємства. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Ужгород: УжНУ, 2019. 
Вип. 23. С.135-140. 
Index Copernicus
3. Букріна К.А., 
Колодяжна І.В.  
Вдосконалення форм 
управління 
персоналом як 
інструмент 
підвищення 
фінансової стійкості 
підприємства. 
Економіка та 
управління 
підприємствами: 
Електронне наукове 
фахове видання. 
Мукачеве: МДУ, 2019.  
Вип.20. С.272-276. 
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Букріна К.А. Аналіз 
джерел формування 
та напрямків 



інвестування 
оборотних коштів 
торговельних 
підприємств 
Економічний аналіз : 
зб. наук. праць. 
Тернопіль : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
«Економічна думка», 
2015.  Т. 21. №2. С. 42-
47. 
2. Букріна К.А. 
Європейський вектор 
міжнародної 
економічної 
діяльності України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: серія 
«Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». 
Ужгород: Видавничий 
дім “Гельветика”, 
2015. Вип. 3. С. 43-46. 
3. Букріна К.А. 
Основні проблеми 
споживчого 
кредитування у 
сучасних умовах. 
Вісник Одеського 
національного 
університету імені І.І. 
Мечникова: серія 
«Економіка». Одесса : 
ФОП Головко О.А., 
2016. Т. 21, Вип. 3.  С. 
127-130. 
4. Букріна К.А. 
Основні аспекти 
загальної стратегії 
управління 
оборотними коштами 
торговельного 
підприємства. 
Сборник научных 
трудов SWorld: 
международное 
научное издание. Вип. 
1 (38), Т. 18. Иваново: 
МАРКОВА АД, 2015. 
С. 33-37. 
5. Букріна К.А. 
Моделювання 
стратегічних рішень 
по підвищенню 
ефективності 
управління 
оборотними коштами 
торговельного 
підприємства. 
Perspective economic 
and management issues 
: Collection of scientific 
articles. - "East West" 
Association For 
Advanced Studies and 
Higher Education 
GmbH, Vienna, Austria, 
2015. 480 p. 
6. Букріна К.А., 
Колодяжна І.В.  
Проблеми і 
перспективи розвитку 



малого бізнесу в 
Україні. Collectionof 
scientific articles: 
Science and education: 
trends and prospects. 
Ascona Publishing, NY, 
USA. 2018. C. 98-101. 
7. Букріна К.А., 
Колодяжна І.В.  
Економічна безпека в 
системі сталого 
функціонування 
підприємства. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Ужгород: УжНУ, 2019. 
Вип. 23. С.135-140 
8. Букріна К.А., 
Колодяжна І.В.  
Вдосконалення форм 
управління 
персоналом як 
інструмент 
підвищення 
фінансової стійкості 
підприємства. 
Економіка та 
управління 
підприємствами: 
Електронне наукове 
фахове 
видання.Мукачеве: 
МДУ, 2019. Вип.20. 
С.272 – 276 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Колодяжна 
(Букріна) К. А., 
Садеков А. А. 
Управління 
оборотними коштами 
торговельних 
підприємств в 
сучасних умовах: 
монографія. Донецьк: 
Східний видавничий 
дім. 2013.170 с.
2. Букріна К. А. 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь / авт. 
кол.; за ред. Л.И. 
Донец. Донецьк: 
Східний видавничий 
дім, 2013. 592 с. (С. С. 
357-376).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або наукового 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 



наукового видання:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної 
науково-
дослідницької роботи 
за темами 
«Підвищення 
ефективності 
фінансово-кредитного 
механізму в 
інноваційному 
розвитку України» 
(номер держреєстрації 
0112U005790, 2013 
р.),; «Фінансово-
кредитне 
забезпечення стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України» (номер 
держреєстрації 
0113U007319, 2014 р.), 
«Підвищення 
ефективності 
фінансового 
управління в умовах 
нестабільності 
розвитку національної 
економіки» (номер 
держреєстрації 
0114U004904, 2015 
р.), «Удосконалення 
фінансового 
управління в Україні» 
(номер держреєстрації 
0115U004945, 2016 р.), 
«Удосконалення 
фінансового 
управління  і 
фінансового 
регулювання в 
Україні» (номер 
держреєстрації 0118 
U006929, 2019 р.).
9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”.
Робота МАН Халізєвої 
Дар’ї Ігорівни, 
учениці 11 класу 
Маріупольського 
технічного ліцею за 
темою "Проблеми 
споживчого 
кредитування в 
сучасних умовах" 
зайняла друге місце 
на ІІ етапі (обласному) 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 



Національного центру 
“Мала академія наук 
України” в 2016 р. 
(спів. керівник Мінц 
О.Ю)
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Податковий 
менеджмент: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
для студентів 
спеціальності 
7/8.050104 «Фінанси і 
кредит» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2014. 33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/8113 
2. Букріна К. А. 
Податковий 
менеджмент: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Податковий 
менеджмент» для 
студентів 
спеціальності 
7/8.050104 «Фінанси і 
кредит» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2014. 14 с. 
URL:http://umm.pstu.
edu/handle/123456789
/8112 
3. Букріна К. А. 
Чинники успішного 
працевлаштування по 
спеціальності: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
дисципліни 
«Чинники успішного 
працевлаштування по 
спеціальності» для 
студентів 
спеціальності 
7/8.050104 «Фінанси і 
кредит» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2014. 16 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/8127 
4. Букріна К. А. 
Інвестування: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інвестування» для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа і страхування» 
ОПП «Фінанси і 
кредит», усіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2019. 238 с. 



URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17266

5. Букріна К. А. 
Міжнародна 
економіка: методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Міжнародна 
економіка» для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 38 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21424

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. Букріна К. А., 
Тигранян В. С.  
Напрямки 
підвищення 
ефективності 
функціонування 
споживчого 
кредитування на 
сучасному етапі . 
Университетская 
наука-2016 : тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. (г. Мариуполь, 
19-20 мая 2016 г.). 
Мариуполь: ПГТУ, 
2016. Т. 3. С. 47–49. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10226 
2. Букріна К. А. 
Особливості 
економічної кризи в 
Україні на сучасному 
етапі. Університетська 
наука – 2019 : тези 
доп. Міжнар. науково-
техн. конф. (м. 
Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. Т. 3. С. 130–132. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23215 
3. Букріна К. А. Аналіз 
стану інвестування в 
Україні в сучасних 
умовах. 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (м. Маріуполь, 
20–21 травня 2020 р.). 
Маріуполь, ДВНЗ 
«ПДТУ» 2020. Т. 3. С. 



128–129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26844 
4. Букріна К. А. 
Ефективність 
фінансового 
управління на 
підприємствах 
металургійної галузі. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання : 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
(м. Маріуполь 14–15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 102–
105. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24044 
5. Букріна, К. А. 
Загальні тенденції 
тіньової економіки в 
Україні. Стратегія 
інноваційного 
оновлення економіки 
України в сучасних 
умовах : зб. тез доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (м. 
Маріуполь, 26 березня 
2020 р.). Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ» 2020. 
С. 182–185. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26318

199194 Маматова 
Лейла 
Шаміліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040378, 
виданий 

28.02.2017

3 Міжнародна 
економіка

Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0866-20 
від 18.12.2020 р.
2. Стажування у 
рамках програми 
науково-педагогічної 
практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3803, 
17.06-17.09.2020р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Маматова Л.Ш. 
Формування матриці 
стратегій 
забезпечення 



фінансово-
інвестиційного 
потенціалу 
промислових 
підприємств. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
Вип. 31. С. 305-315. 
URL:   
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12418  
Index Copernicus
2. Маматова Л.Ш. 
Місце маркетингового 
потенціалу в системі 
фінансово-
інвестиційного 
потенціалу 
підприємств. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017.  Вип. 
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8. Маматова, Л. Ш. 
Визначення 
конкурентного 
потенціалу 
підприємств України. 
Університетська наука 
- 2019 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 16–
17 травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. Т. 3. С. 
82–84. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22988 
9. Маматова, Л. Ш. 
Діджиталізація 
торгівельних мереж. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання : 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
(Маріуполь, 14–15 
листоп. 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 194–
197. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24122
10. Маматова Л. Ш. 
Томашевська. К.А. 
Значення 
інвестиційного 
забезпечення 
діяльності 
підприємства. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання : матеріали 
Міжнар. науково-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14– 15 
листоп. 2019 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 302–
305. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24180
11. Маматова Л. Ш., 
Жураковська Г.Є. 
Особливості розвитку 
підприємництва в 
Україні в умовах 
глобалізації. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання : матеріали 
Міжнар. науково-
практ. конф. 
(Маріуполь, 14–15 
листоп. 2019 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2019. С. 221–
223.  URL: 



http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24133
12. Маматова, Л. Ш. 
Цифрові 
трансформації 
бізнесу. 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». 2020. Т. 3. С. 
94–96.  URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26801
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роботи
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факультет

Диплом 
бакалавра, 
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спеціаліста, 
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рік закінчення: 
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технічний 
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17 Основи 
підприємницьк
ої та 
торговельної 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації: 1. 
Стажування у рамках 
програми науково-
педагогічної практики 
«Менеджмент, 
економіка та 
фінанси», яке 
організоване  
Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), 
Сертифікат 5KV-3819, 
17.06.2020-17.09.2020
2. Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС  2125243/0866-20 
від 18.12.2020 р
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,10,13,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Shvets G., Meleshko 
I. Confounding as a 
type of unfair 
competition (be the 
example of trade 
names). Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2015. Вип. 29. С. 140-
145. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7755  
Index Copernicus
2. Швець Г.О. 
Трансфер технологій 
– головний механізм 
інноваційного 
розвитку України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 



2016. Вип. 31, Т.1. С. 
259-266. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12397 
Index Copernicus
3. Швець Г. О. 
Особливості 
підприємницької 
діяльності в сучасній 
економіці України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 31, Т.2. 2016. С. 
36-42. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12458 
Index Copernicus
4. Швець Г. О. 
Лідерство як 
невід’ємна складова 
ефективного 
менеджменту. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 33. С. 124-
129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15782 
Index Copernicus
5. Швець Г. О., 
Мальцева В.О. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
інтелектуальної 
безпеки держави. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 102-106. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15868 
Index Copernicus
6. Швець Г. О. Сучасне 
бізнес-середовище 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 30-
38. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16128 
Index Copernicus
7. Швець Г. О. 
Особливості 
інтелектуального 
потенціалу 
підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 144-149. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19639 
Index Copernicus
8. Galina Shvets Startup 
as a new business line. 



Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 26-
32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22575 
Index Copernicus
9. Швець Г. О. 
Співробітництво ЄБРР 
та України у сфері 
малого та середнього 
підприємництва. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 99-105. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23501 
Index Copernicus
10. Швець Г. О. 
Сучасні тенденції 
розвитку HR-
менеджменту на 
вітчизняних 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2019. Вип. 37. – С. 
174–181. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24832 
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Shvets G., Meleshko 
I. Confounding as a 
type of unfair 
competition (be the 
example of trade 
names). Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2015. Вип. 29. С. 140-
145. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7755 
2. Швець Г.О. 
Трансфер технологій 
– головний механізм 
інноваційного 
розвитку України. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 31, Т.1. С. 
259-266. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12397 
3. Швець Г. О. 
Особливості 
підприємницької 
діяльності в сучасній 
економіці України. 



Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
Вип. 31, Т.2. 2016. С. 
36-42. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12458 
4. Швець Г. О. 
Теоретичні аспекти 
креативного 
менеджменту. 
Менеджер. 2016. № 4. 
С. 54-61. URL: Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nzhm_2016_4_10.

5. Швець Г. О. 
Лідерство як 
невід’ємна складова 
ефективного 
менеджменту. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 33. С. 124-
129. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15782 
6. Швець Г. О., 
Мальцева В.О. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
інтелектуальної 
безпеки держави. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 102-106. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15868 
7. Швець Г. О. Сучасне 
бізнес-середовище 
малого та середнього 
підприємництва в 
Україні. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 30-
38. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16128 
8. Швець Г. О. 
Особливості 
інтелектуального 
потенціалу 
підприємства. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 144-149. 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19639 
9. Galina Shvets Startup 
as a new business line. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 



2018. Вип. 35. С. 26-
32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22575 
10. Швець Г. О. 
Співробітництво ЄБРР 
та України у сфері 
малого та середнього 
підприємництва. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. – С. 99-105. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23501 
11. Швець, Г. О. 
Сучасні тенденції 
розвитку HR-
менеджменту на 
вітчизняних 
підприємствах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2019. Вип. 37. – С. 
174–181. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24832  
12. Швець Г. О. 
Соціальне 
підприємництво: 
теоретичні та 
практичні аспекти. 
Економіка і 
організація 
управління: журнал. 
2020. Вип. № 3(39). С. 
244-252.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Швець Г.О.  Сучасні 
тенденції розвитку 
соціального 
підприємництва // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
223-235).
8 Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Вісник 
Приазовського 



державного 
технічного 
університету. Серія 
«Економічні науки», 
входить до переліку 
ВАК та міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Глобалізація 
економіка: проблеми і 
перспективи» (№ 
держреєстрації 
0115U004931, 2016 р.); 
«Проблеми 
інтелектуальної 
власності в умовах 
глобалізації» (№ 
держреєстрації 
0116U008754, 2017 р.); 
«Проблеми 
підприємництва в 
Україні та шляхи їх 
вирішення» (№ 
держреєстрації 
0117U007303, 2018 
р.); «Влив 
міжнародних 
організацій на 
ведення 
підприємницької 
діяльності в Україні 
(№ держреєстрації 
0118U006931, 2019 р.); 
«Актуальні проблеми 
підприємництва в 
Україні» (№ 
держреєстрації 
0119U103505, 2020 р.).
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувача 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/ 
іншого навчально-
науковго 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник директора 
Центру заочного 
навчання з 2014 р по 
2020 р.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування: 
1. Швець Г. О. 
Ознайомча практика: 
методичні вказівки до 
проходження 
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. 13 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1362
0
2. Швець Г. О. Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОКР 
бакалавр всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1830
4 
3. Швець Г. О. Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
підприємницької та 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», ОКР 
бакалавр всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2019. 21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1830
4
4. Швець Г. О. Основи 
підприємницької і 
торгівельної 
діяльності: конспект 
лекцій з дисципліні 
«Основи 
підприємницької 
торгівельної 
діяльності» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 076 



«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. 120 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21179

5. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес культура: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни: 
«Підприємництво і 
бізнес культура» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 31 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2007
5
6. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес-культура: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 18 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21255

7. Швець Г. О. 
Підприємництво і 
бізнес - культура: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес - культура» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 99 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2006
7
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Швець Г. О. 
Проблемні питання 
правової охорони 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф.  
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т. 3. С.  
26-27. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10160 
2. Швець Г. О. 
Сутність культури 
підприємництва. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 26-27. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14883 
3. Швець Г. О. Методи 
управління соціально-
психологічним 
кліматом трудового 
колективу на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
116-117. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23206 
4. Швець Г. О. 
Методологічні 
підходи до 
оцінювання 
соціально-
психологічного 
клімату на 
підприємстві. Сталий 
розвиток України, 
проблеми та шляхи їх 
подолання: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 248-
250. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24156
5. Shvets, G. 
Intellectual safety of an 
enterprise: problems 
and opportunities. 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.). 



Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 3. С. 
112–115. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26826 
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Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0431-20 
від 24.01.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534 
Index Copernicus
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 



університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
Index Copernicus
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
Index Copernicus
8. Svitlana Bilous-
Sergieieva, Olena 
Khadzhynova, Maryna 
Kravchenko, Svitlana 
Sivitska Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
9. Svetlana Belous-
Sergeeva Research of 
pharmaceutical security 
as a component of 
economic security of 
the state. Public 
Security and Public 



Order: Research 
journal. 2020, № 25. Р. 
5-16. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/6
260/5253 Index 
Copernicus 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. – Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. – С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. – Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/19750 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Маштакова О. Г. 
Дослідження 
«жорстких» та 
«м’яких» підходів 
загального управління 
якістю. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 136-142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23506 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Білоус-Сергєєва С. О., 
Солошенко П. В. 
Жіноче 
підприємництво: 
теоретичні моделі та 
особливості 
впровадження // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
128-136).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 



іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства», 
«Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
67 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959

2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 



«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 



діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641



10. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19955

12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 



«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 



круглих столів з 
проблемних питань в 
сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 



Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 
проблеми, 
перспективи 
розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.
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13 Історія 
економіки та 
економічної 
думки

Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», м. 
Запоріжжя, свідоцтво 
СС 02125243/0431-20 
від 24.01.2020 р.
Відповідає пунктам 
1,2,3,8,13,14,15  
Ліцензійних умов:
1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 



університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534 
Index Copernicus
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
Index Copernicus
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 



http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
Index Copernicus
8. Svitlana Bilous-
Sergieieva, Olena 
Khadzhynova, Maryna 
Kravchenko, Svitlana 
Sivitska Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
9. Svetlana Belous-
Sergeeva Research of 
pharmaceutical security 
as a component of 
economic security of 
the state. Public 
Security and Public 
Order: Research 
journal. 2020, № 25. Р. 
5-16. URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/vsvt/article/view/6
260/5253 Index 
Copernicus 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. – Вип. 



14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. – С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. – Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414 
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Маштакова О. Г. 
Дослідження 
«жорстких» та 
«м’яких» підходів 



загального управління 
якістю. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 136-142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23506 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Білоус-Сергєєва С. О., 
Солошенко П. В. 
Жіноче 
підприємництво: 
теоретичні моделі та 
особливості 
впровадження // 
Теорія та практика 
управління суб’єктами 
підприємництва : 
колект. моногр. / за 
заг. ред. Т. В. Гринько. 
– Дніпро: Видавець 
Біла К. О., 2020. – 
Розд. 3. – 440 с. (С. 
128-136).
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 



для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства», 
«Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
67 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19959

2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Історія економіки 
та економічної думки: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка«, 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітніх 
програм «Економіка 
підприємства«, 
«Облік і аудит«, 
«Фінанси і кредит», 
«Бізнес - 
адміністрування», 
«Маркетинг», 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2020. 45 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21168

3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Історія економіки 
та економічної думки: 
курс лекцій з 
дисципліни «Історія 
економіки та 
економічної думки» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 



Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 401 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17239

4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь.: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. – URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» освітньої 
програми 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
22 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19964

6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Поведінка 
споживачів: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Поведінка 
споживачів» для 
студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання  Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
5
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Товарознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
076 «Підприємництво 



торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
23 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
9
8. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
1» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
24 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16939

9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 2» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
37 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/16641

10. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
2» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21254

11. Білоус-Сергєєва С. 
О. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 3» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
36 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19955



12. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство. Ч. 
3» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
33 с. URL:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21253

13. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
33 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1844
6
14. Білоус-Сергєєва С. 
О. Товарознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Товарознавство Ч. 4» 
для студентів 
спеціальності 076 
Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
27 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1999
8
15. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. 28 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2128
3
16. Білоус-Сергєєва С. 
О. Розробка НАССР: 
методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Розробка 
НАССР» для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво 
торгівля та біржова 



діяльність» / уклад. С. 
О. Білоус-Сергєєва. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2126
0 
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 
гуртком/проблемною 
групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв 3 місце у І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,2017 р. 
(Щербак М.В., ІВ-16-
М) 
2. Керівництво 
студентським 
науковим товариством 
стосовно організації 
круглих столів з 
проблемних питань в 
сфері економіки.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126 
2. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Ринок 
нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 



2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874 
3. Білоус-Сергєєва С. 
О.  Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608 
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197 
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. ( 
Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Перспективи 
розвитку вищої освіти 
в Україні. Вища освіта 
України в контексті 
цивілізаційних змін та 
викликів: стан, 
проблеми, 
перспективи 



розвитку: 
Всеукраїнська 
дистанційна науково-
практична 
конференція, м. Київ, 
1 жовтня 2020 р. Київ: 
[Електронне 
видання], 2020. С. 41-
45.

308149 Лаврова 
Ірина 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041159, 
виданий 

15.03.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033464, 
виданий 

25.01.2013

17 Історія та 
культура 
України

Підвищення 
кваліфікації: Академія 
Інноваційного 
Розвитку освіти, м. 
Київ, вебінар 
«Технологія 
інтерактивного відео в 
освітньому процесі», 
Сертифікат № С2020 
– 0374 від 
25.03.2020р.
Відповідає пунктам 
2,3,13,15  Ліцензійних 
умов:
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лаврова І. І. 
«Додатковий курс 
логіки» Г.І. Челпанова 
як джерело з 
вивчення теоретико-
методологічних 
питань історії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. 
Гілея: науковий 
вісник. Київ. 2012. 
Вип. 65, № 10. С. 164-
170. URL: 
http://www.gileya.org/
download.php?id=84.
2. Лаврова І.І. 
Використання 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій у вивченні 
курсу «Історія 
України» як засіб 
активізації навчально-
пізнавальної 
діяльності студентів. 
Вища освіта України: 
теоретичний та 
науково-методичний 
часопис. Київ. 2012. 
№ 3 (додаток 2). Т. 2. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24684
3. Лаврова І.І. 
Соціокультурні зміни 
в Аргентині в умовах 
економічних реформ 
90-х рр. ХХ ст. Схід: 
аналітично-
інформаційний 
журнал. Донецьк, 
2012. №5. С. 104-111. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/2
4683
4. Лаврова І. І. 
Погляди Г. І. 
Челпанова на історію 
як науку. Грані: 
науково-теоретичний і 
громадсько-
політичний альманах. 



Дніпропетровськ. 
2012. № 10 (90). С. 11-
16. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24682
5. Лаврова І. І., 
Крилова Н. І. 
Відносини держави та 
церкви в період 
Української 
національно-
демократичної 
революції 1917-1920 
рр. Історія релігій в 
Україні: науковий 
щорічник. Львів. 2015. 
Кн. 1. – С. 317-328. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24679
6. Крилова Н. І., 
Лаврова І. І. Роль 
українознавчих праць 
І. Франка у вивченні 
історії України. Іван 
Франко у творенні 
української 
національної 
ідентичності: зб. наук. 
праць. Київ. 2016. С. 
246-254. URL: 
http://old.ipiend.gov.u
a/uploads/monograph/
franko/ivan_franko.pdf
.
 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Лаврова І. І. Історія 
України: навч. посіб. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014. 143 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2617.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Лаврова І. І., 
Крилова Н. І. Історія 
України: методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Історія України» для 
студентів 1 курсу 
денної форми 
навчання. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2012. 
16 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1135
2. Лаврова І. І. Історія 
України: конспект 
лекцій. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2011. 



123 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1067
3. Лаврова І. І. Історія 
та культура України: 
методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни «Історія 
та культура України» 
для студентів всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 50 с. 
URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1833
2

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. Лаврова І.І. Г.І. 
Челпанов про 
організацію 
самостійної роботи 
студентів. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
91-92. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7241
2. Крилова Н.І., 
Лаврова І. І. Історія 
відносин Речі 
Посполитої з 
українським 
козацтвом: етапи 
взаємодії. Україна в 
гуманітарних та 
соціально-
економічних вимірах: 
Матеріали 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
(Дніпропетровськ, 29-
30 квітня 2016 р.). 
Дніпропетровськ: 
Роял-Принт, 2016. Ч. 
2. С. 85-87. URL:
http://www.dnu.dp.ua/
docs/zbirniki/fsnm/pro
gram_5723a62a57c20.
pdf
3. Лаврова І.І. 
Соціальне 
підприємництво в 
Україні: теоретичні 
підходи до 
визначення поняття. 
Європейська політика 
зайнятості, ринок 
праці, трудова 
міграція vs Україна: 
збірник матеріалів, 
доповідей Круглого 
столу в рамках 



проекту «Кафедра 
Жана Моне «Аналіз та 
застосування 
європейського досвіду 
демократії та 
належного 
врядування в 
Україні». (Маріуполь, 
19 червня 2019 р.). 
Маріуполь: ДонДУУ, 
2019. С.
61-66. URL:
https://dsum.edu.ua/st
orage/documents/konf
/Zbirnyk.pdf
4. Лаврова І.І. Роль 
навчального 
компоненту в 
реалізації соціальних 
проектів. Процеси 
формування в Україні 
громадянського 
суспільства та 
політичної нації: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
(Маріуполь, 26 квітня 
2019 р). Маріуполь: 
ДонДУУ, 2019. С. 54-
58. URL:
https://dsum.edu.ua/st
orage/documents/konf
/26.04.2019.-
rentsiyaDonDUU.pdf
5. Лаврова, І. І. 
Соціальне 
підприємництво в 
Україні. 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. Т. 4. С. 
76–77. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26997

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 



застосовувати 
його на практиці

репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання



Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 



конкретних ситуацій завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

РН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Теорія ймовірності та 
математична 
статистика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 



пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Облік і аудит Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 



репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій діяльності

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Облік і аудит Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Теорія ймовірності та 
математична 
статистика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 



конкретних ситуацій завдання
Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

РН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 Лекційні заняття, практичні Екзамен, письмове 



семестр заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Облік і аудит Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 



системі дистанційного 
навчання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

РН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка



РН 9. Знати вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 



пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Історія економіки та 
економічної думки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Політична економія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Мікроекономіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 

Філософія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання



культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 8. 
Застосовувати 
одержані знання й 
уміння для 
ініціювання та 
реалізації заходів у 
сфері збереження 
навколишнього 
природного 
середовища і 
здійснення 
безпечної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Макроекономіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка



методи, наочні методи
Міжнародна 
економіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

РН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 



діяльності репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Облік і аудит Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання



Основи та організація 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання



Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Право Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Форми організації 
підприємницької 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 

Екзамен, письмове 
опитування, усне 



діяльності пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Заліки, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Теорія ймовірності та 
математична 
статистика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи та організація 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання



Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Підприємництво і 
бізнес-культура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною мовами

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання



Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Заліки, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи

Мікроекономіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

РН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 



пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Бізнес-планування та 
оцінка бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 



навчання
Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

РН1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Філософія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Політична економія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Мікроекономіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Історія економіки та 
економічної думки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання



Макроекономіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи 
підприємницької та 
торговельної 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, усне опитування, 
модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Товарознавство 2 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 3 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 4 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Товарознавство 5 
семестр

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Поведінка споживачів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Економіка торгівлі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Основи та організація 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Підприємництво і Лекційні заняття, практичні Екзамен, усне опитування, 



бізнес-культура заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

модульні (тестові) 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Торгівельні мережі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Захист прав 
споживачів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Організація власного 
бізнесу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Стратегія бізнесу Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Ознайомча практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Професійна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

Основи економічної 
кон’юнктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання

Форми організації 
підприємницької 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

РН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Теорія ймовірності та 
математична 
статистика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Інформаційні системи 
і технології в 
підприємництві, 
торгівлі та біржовій 
діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 



конкретних ситуацій завдання

Аналіз і 
прогнозування 
біржової діяльності

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

Біржові ринки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстровані, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
самостійне домашнє 
завдання, тестування у 
системі дистанційного 
навчання

 


