
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 4301 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 82

Повна назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Ідентифікаційний код ЗВО 38855349

ПІБ керівника ЗВО Толубко Володимир Борисович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dut.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/82

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 4301

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, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, кафедра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

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

Навчально-науковий інститут гуманітарних та природничих дисциплін, 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 285747

ПІБ гаранта ОП Гавриш Оксана Миколаївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Ksuha-810@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-815-54-68

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з іншими 
нормативними документами Державного університету телекомунікацій (далі – ДУТ) визначає, мету, цілі і зміст 
підготовки фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Для розробки та 
реалізації програми у складі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва була створена 
кафедра Економіки, підприємництва та права, а з жовтня 2016 року кафедра перейменована на кафедру 
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Для розробки ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, рішенням Вченої ради ДУТ був схвалений склад проектної 
груп (протокол від 15.02.2016 р. №10) та затверджений наказом ректора від 18.02.2016р. №69. Членами проектної 
групи був проведений детальний аналіз ринку праці, вивчені вимоги роботодавців до кваліфікацій та 
компетентностей претендентів на роботу в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, також були 
враховані вимоги галузевих стандартів, в частині освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців за 
напрямами 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030507 «Маркетинг»; 6.030510 «Товарознавство і торговельне 
підприємництво; 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». Результатом цієї роботи стало створення 
тимчасового стандарту закладу вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
на підставі якого проектною групою була розроблена освітня програма, яка введена в дію з 01 вересня 2016 р., 
відповідно до рішення Вченої ради від 24 березня 2016 р. протокол № 11. 
Після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
від 13.11.2018 року №1243, ОП було оновлено та внесено до неї зміни відповідно до державного стандарту вищої 
освіти. Дану ОП було введено в дію з 01 вересня 2019 р., відповідно до рішення Вченої ради ДУТ (протокол № 15 від 
25.03.2019 р.) та наказу ректора від 25.03.2019 р. № 152. 
У 2020 році ОП було переглянуто та оновлено з урахуванням пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти, 
випускників та зауважень експертної групи та галузевої експертної ради НАЗЯВО під час акредитації ОП у березні 
2020 року. Нова ОП затверджена Вченою радою ДУТ (протокол  № 1  від  20.08.2020 р.) та наказом ректора від 
20.08.2020 р. №178, і введена в дію з 01.09.2020 р.
 
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 60 48 7 0 0

2 курс 2019 - 2020 60 25 2 0 0

3 курс 2018 - 2019 60 26 5 0 0

4 курс 2017 - 2018 60 11 5 0 0

5 курс 2016 - 2017 60 1 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 4301 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 43025 Підприємництво та фінанси

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 16518 7032

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

16518 7032

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 ОП.pdf XZ3hTT7PyQazMAv8fgacKR6gBfxGI8aPbjLlVFc++8c=

Навчальний план за ОП Навчальний план_ПТБД_денна 
форма навчання.pdf

na0hgj6SA9Mq/Z8TmG3GTO+LyOQOycciI4zURDo+wk4
=

Навчальний план за ОП Навчальний план_ПТБД_заочна 
форма навчання.pdf

8ovwuRft1gXn07cq6xhUFeClVsdJcy/1eC7jEO3v40U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf 3rsKJa+dgoumZXQDZOUbb+oPnLP2GSFeb3S6p778Jgs
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf olr3yki0KAh24ccC0RsMUhywM6UgBq4cyhgd7nOHmIY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf 3yvki/qrQB4vJxoJmWL3k5YGeCj50oc01BqlDap+5DU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf 30FGQehPf0uJL9PJtBceCg2Rkiv9gdhIOTiv/9EcVfU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою освітньої програми є надання здобувачам вищої освіти сучасних теоретичних знань та практичних навичок, 
що забезпечують якісну підготовку фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які 
повною мірою відповідають сучасним інноваційним потребам суспільства, ринку праці та інтересам потенційних 
роботодавців. Унікальність цієї освітньої програми полягає у її спрямуванні на підвищення 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок практичної спрямованості навчання, оволодіння 
компетентностями, спрямованими на вміння як працювати в команді, так і виконувати завдання самостійно, 
поглиблене вивчення іноземної мови, використання автоматизованих програмних комплексів. Окремі модулі 
програми викладаються англійською мовою, що забезпечує можливість реалізації професійної діяльності, як в 
межах України так і за кордоном. Компоненти освітньої програми надають можливість вивчення спеціалізованого 
програмного забезпечення M.E.Doc, 1С:Підприємство 8, BAS ERP та отримувати відповідні сертифікати в межах 
освітнього процесу, які враховуються роботодавцями при працевлаштуванні. Крім цього, освітня програма має 
елементи міждисциплінарного характеру, що дозволяє набути здобувачам вищої освіти компетенцій, які спрямовані 
на створення та забезпечення ефективної діяльності власного бізнесу в галузі телекомунікацій та інформаційних 
технологій, а також набуття компетенцій спрямованих на використання можливостей інформаційних технологій в 
процесі навчання, повсякденному житті та професійній діяльності.

 

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

Стратегією розвитку ДУТ на період 2020-2025 рр. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf , визначено 
місію, яка полягає в наступному: реалізація суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, 
наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним мисленням. Організаційно виконання завдань 
висвітлених у стратегії забезпечується: 
– тісною співпрацею кафедри з компаніями-партнерами: проходження на їх базі практик, залучення представників 
до проведення практичних занять, тренінгів, та майстер-класів із опанування програмного забезпечення M.E.Doc, 
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1С:Підприємство 8 та BAS ERP під час вивчення наступних дисциплін: Організація ведення бізнесу, Інформаційні 
системи і технології в підприємництві та торгівлі, Організація комерційної діяльності. Після успішного оволодіння 
даними освітніми компонентами студенти отримують відповідні сертифікати.
– формування навчальних планів, які орієнтуються не на викладача, а на студента, з урахуванням змін у реальному 
секторі економіки та новітніх наукових технологій; 
– проведенням опитувань студентів з приводу їх побажань щодо уведення нових (відмови від існуючих) освітніх 
компонентів та оцінки якості викладання дисциплін викладачами http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-
vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Таким чином, стратегічні задачі 
повністю корелюють із цілями ОП.

 

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 враховані при формулюванні цілей та програмних результатів навчання. Так, до 
робочих груп під час оновлення та перегляду ОП залучаються здобувачі вищої освіти та випускники ОП, також 
здобувачі вищої освіти беруть участь у процедурах забезпечення якості через членство в органах студентського 
самоврядування, у Координаційній раді по оцінці якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, у складі Вченої 
Ради ДУТ. Під час регулярних зустрічей з ректором голови студентських рад висловлювали інтереси здобувачів 
вищої освіти, які в подальшому були враховані та сформовані у вигляді цілей ОП і мають своє відображення у 
програмних результатах, а саме: розвиток спеціальної компетентності, пов’язаної із знанням і практичним 
застосуванням сучасного програмного забезпечення, збільшення кількості практичних занять та достатнім знанням 
англійської мови. Також проводиться щорічне опитування здобувачів освіти даної спеціальності та випускників 
програми http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-
ta-osvitnoi-diyalnosti внаслідок чого кафедра отримує побажання та пропозиції, які після аналізу та обговорень 
включаються до нової редакції ОП.

- роботодавці

Роботодавці були залучені до перегляду, оновлення та рецензування ОП, у тому числі визначенні цілей і програмних 
результатів навчання. Зокрема, інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготовки фахівців з 
розвинутими спеціальними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, уміння і навички, необхідні 
для здійснення фахової діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності безпосередньо на 
робочому місці. З цією метою до оновлення ОП було залучено представників роботодавців від ТОВ «Атем Груп», 
ТОВ «ПРОКОМ» та ТОВ «Хоум Індивідуал», а також представники роботодавців брали участь у зовнішній 
експертизі http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_47651012.pdf. Тісна співпраця з роботодавцями підтверджується 
тим, що при перегляді ОП у 2020 році вищезазначені представники реального ринку праці взяли активну участь у 
обговоренні компетентностей зазначених у державних стандартах та їх відповідність у існуючій освітній програмі. 
Також під час обговорення надали пропозиції щодо удосконалення цілей ОП та додавання декількох компетенцій та 
ПРН, що вимагаються сьогоденням.

- академічна спільнота

При формулюванні цілей, фахових компетентностей та ПРН були враховані інтереси академічної спільноти, 
насамперед фахівців-практиків, які працюють у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. За поданням 
представників роботодавців та академічної спільноти для посилення професійної підготовки ряд дисциплін 
вибіркового блоку було запропоновано внести до обов’язкового циклу підготовки, зокрема такі як: Організація 
ведення бізнесу, Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі, Організація комерційної 
діяльності. Кафедрою було проведено роботу з пошуку компаній-партнерів щодо надання програмного 
забезпечення M.E.Doc, 1С:Підприємство 8 та BAS Бухгалтерія для забезпечення вивчення цих дисциплін. Дані 
дисципліни відповідно до ОП 2020 року дозволять сформувати наступні програмні результати навчання ПРН2, 
ПРН4,  ПРН6, ПРН7, ПРН12, ПРН13, ПРН21.

- інші стейкхолдери

Кожного року Спілка автоматизаторів бізнесу збирає представників ЗВО для обговорення новітніх тенденцій у 
фінансово-економічній сфері та врахування їх під час актуалізації освітніх програм. Побажання Спілки 
автоматизаторів бізнесу стосовно спеціальних компетенцій випускників також враховувалися в процесі розробки 
нової редакції ОП за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf. Крім того, кафедра активно співпрацює з міжнародними 
компаніями Brightstyle import LP стосовно щорічного оновлення та перегляду ОП 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_30307933.pdf, внесення змін до спеціальних компетентностей, змістовного 
наповнення робочих навчальних програм освітніх компонент.

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

Цілі та програмні результати навчання чітко відображають інноваційну орієнтованість освітньої програми та 
відповідно до них, програма відповідає: тенденціям розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності як в 
Україні, так і за кордоном; запитам щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців сфери підприємництва, 
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торгівлі та біржової діяльності для потреб бізнесу та державних установ. Особливості тенденцій розвитку 
спеціальності враховуються під час щорічного перегляду ОП, робочих програм навчальних дисциплін за 
результатами професійних дискусій з роботодавцями та академічною спільнотою, під час участі у науково-
практичних конференціях, освітніх виставках, конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах.
Кафедрою ведеться моніторинг вакансій на ринку праці та кваліфікаційних вимог до них, сформованих 
роботодавцями. Так, за аналізом проведеного моніторингу кваліфікаційних вимог та безпосереднім спілкуванням з 
роботодавцями, визначені компетенції та програмні результати навчання, які досягаються вивченням освітніх 
компонент: Організація ведення бізнесу, Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі, 
Організація комерційної діяльності, що пов’язані з вивченням програмного забезпечення M.E.Doc, 1С:Підприємство 
8 та BAS ERP, ділові комунікації, пов’язані з веденням діловодства на підприємстві, іноземна мова, пов’язана з 
оволодінням іноземною мовою на рівні міжнародних стандартів для ефективного здійснення професійної 
діяльності.

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

Під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано галузевий та регіональний контекст у плані визначення 
загальних пріоритетів сфери розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в м. Києві та Київському 
регіоні, зокрема бачення представниками провідних підприємств у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, з якими укладено договори про співпрацю (ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Видавництво «ЛіГа», ТОВ «Хоум 
Індивідуал» та Brightstyle import LP), процесу підготовки та подальшої діяльності підприємців, які знатимуть та 
вмітимуть: започатковувати та вести власний бізнес, розробляти бізнес-проєкти і бізнес-плани, генерувати стартапи, 
провадити підприємницьку діяльність з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, 
інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл), використовувати можливості спеціалізованого 
програмного забезпечення, інформаційних технологій в процесі професійної діяльності та вміти працювати на 
біржових платформах. Це дозволило здобувачам вищої освіти за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» проходити практику у зазначених підприємствах, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню 
випускників ОП.

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

При розробці ОП прийнято до уваги іноземний досвід реалізації програм підготовки бакалаврів з підприємництва 
(https://www.bestcolleges.com/features/top-online-entrepreneurship-degree-programs/) та вітчизняний досвід 
відповідних програм (http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2018/06/%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D1%96%D0%91%D0%94.pdf; http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2018/06/%D0%9E%D0%9F_%D0%A2%D0%9B%D0%95%D0%9F.pdf)  КНУ ім. Т.Шевченка
Аналіз зазначених програм підготовки дозволив зробити висновки, що у вітчизняних програмах вивчення 
складових: підприємництво, торгівля, біржова діяльність здійснюється за рахунок блоків вибіркових дисциплін, а 
також окремих програм, обов’язкова частина, яких є ідентичною. Приділяється увага вивченню іноземної мови.  
Іноземні програми мають практичну направленість та приділяють значну увагу вирішенню завдань професійної 
діяльності засобами сучасних інформаційних технологій.
ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є поєднанням кращих здобутків вітчизняного та 
міжнародного досвіду, програма є уніфікованою та сформована поєднанням трьох її складових, зроблений акцент на 
посилене вивчення іноземної мови, практичну підготовку, оволодіння сучасними інформаційними технологіями й 
програмними засобами та їх використання у професійній діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність даної 
ОП серед вітчизняних та іноземних аналогів.

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

ОП розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 1243 від 
13.11.2018 р. Досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем забезпечується змістом, 
структурою і логічною послідовністю освітніх компонентів, а також формами та методами освітнього процесу.
В ОП розроблено структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних 
компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів 
навчання (ПРН) відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми. 
Так, наприклад, результати навчання, які визначено стандартом, досягаються завдяки освітнім компонентам:
ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних 
цілей – Групова динаміка та комунікації, Основи рекламної презентації, Етика ділового спілкування та риторика, 
Основи підприємництва, Менеджмент і адміністрування (Менеджмент), Маркетинг, Організація торгівлі, 
Організація комерційної діяльності, Зовнішньоекономічна діяльність.
ПРН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності – 
Інноваційне підприємництво, Організація ведення бізнесу, Організація комерційної діяльності, Організація 
діяльності трейдера та торговельного брокера.
ПРН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 
допомогою сучасних методів – Товарознавство на ринку товарів та послуг, Державне та технічне  регулювання 
торгівлі.
ПРН18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності – Облік і 
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аудит.
ПРН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків – Бізнес-планування на підприємстві, 
Основи підприємництва, Інвестиції та кредитування бізнесу, Економічна безпека підприємства.
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
наведена у додатку (таблиця 3).

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?

Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти розроблений і затверджений Стандарт вищої освіти (наказ МОН України №1243 від 13.11.2018 р.)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

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)?

180

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

60

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

Зміст ОП відповідає визначеній стандартом вищої освіти предметній області. Об’єктом вивчення є діяльність з 
організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для 
досягнення економічних і соціальних результатів. Цілями навчання відповідно стандарту вищої освіти для 
спеціальності є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та 
спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Теоретичний зміст предметної області: 
наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія 
їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових 
структур. Методи, методики та технології пізнання це загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики і 
технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, ефективного функціонування 
та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур. Освітні компоненти ОП спрямовані на 
формування основних складових спеціальності: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, побудованих на 
нормативно-правовій базі, яка регламентує їх реалізацію. Обов’язкова частина ОП містить загальний цикл та цикл 
професійної та практичної підготовки. Загальний цикл включає фундаментальні та соціальні навчальні дисципліни. 
Компоненти циклу професійної та практичної підготовки поділено на базові та фахові навчальні дисципліни, 
курсові роботи, практики, що віддзеркалюють загальні та спеціальні результати навчання відповідно до цілей ОП 
(компетентностей, що визначені стандартом вищої освіти). ОП структурована в контексті загального часу навчання 
(за семестрами/роками). Алгоритм реалізації освітньої програми для формування у студентів загальних і 
професійних компетентностей представлено структурно-логічною схемою. Вона призначена для: розробки логічної 
послідовності вивчення кожної дисципліни; встановлення і оптимальної реалізації міжпредметних зв'язків; 
створення раціональної структури навчального процесу за типами занять на весь період навчання з урахуванням 
складності і змісту дисципліни.
При формуванні структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
було враховано основні принципи навчання: принцип неперервності і послідовності навчання – вивчення фахових 
дисциплін починається з першого року навчання і триває до його завершення на 4-му курсі; принцип наступності 
навчання – вивчений у певній дисципліні матеріал буде використовуватись при вивченні наступних дисциплін, в 
процесі проходження практик студентів та при виконанні курсових робіт.
Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включено до нормативної 
складової ОП.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) полягає в складанні здобувачем власного індивідуального 
навчального плану, що забезпечує підготовку здобувача в межах його інтересів, підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання необхідних йому в подальшому soft, hard 
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skills. ІОТ передбачає вільний вибір видів навчальної діяльності, дисциплін, які найбільше імпонують побажанням і 
уявленням здобувача про обрану професію. Також ІОТ може бути реалізована через: обрання певних 
сертифікованих курсів для формування додаткових професійних компетентностей; обрання місця проходження 
практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника; реалізацію права здобувачів на академічну 
мобільність за такими формами: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове 
стажування. Обсяг освітніх компонент за вибором становить не менше 25% (60 кредитів) загального обсягу 
відповідної ОП. Формування ІОТ регламентується Положенням про формування ІОТ здобувачів вищої освіти у ДУТ  
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок організації права на академічну 
мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та умови обрання 
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ  http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf тощо.

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється згідно з Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf та Положенням про формування 
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf. Положення містить основні вимоги щодо реалізації 
студентами права вибору дисциплін. 
Процедурі вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонент передує їх ознайомлення із порядком, термінами, 
особливостями запису на вивчення навчальних дисциплін, запропонованих у Каталозі освітніх компонентів 
вільного вибору студентами http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-
navchannya, та за умови формування навчальних груп для їх вивчення.
Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на початку весняного семестру здійснюють вибір освітніх 
компонент для вивчення їх у наступному навчальному році з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору 
студентами з будь-якого його розділу. Процедура вибору освітніх компонент для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти включає такі етапи: 1. Здобувач ознайомлюється на сайті Університету у розділі 
Навчання з Каталогом освітніх компонент вільного вибору та силабусами. В разі потреби здобувач звертається за 
консультацією до куратора групи. Тривалість етапу становить два тижні та з метою забезпечення участі всіх 
здобувачів у процедурі вибору контролюється куратором групи. 2. Здобувач зробивши вибір пише відповідну заяву. 
Заповнену заяву передає деканату, який узагальнює списки та формує навчальні групи та передає інформацію щодо 
сформованих груп до Навчально-методичного центру. 3. Деканат після формування груп надає зворотній зв’язок 
студенту про підтвердження його вибору на першому етапі обрання освітніх компонент для вивчення або про 
неможливість формування групи для вивчення обраної ним освітньої компоненти. У разі неможливості формування 
групи для вивчення обраної ним освітньої компоненти здобувачу надається можливість повторно здійснити вибір, 
приєднавшись до вже сформованих груп або опанувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної 
форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та 
рішенням кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни).
Навчальні групи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для вивчення вибіркових освітніх компонент мають 
бути чисельністю не менше: 15 осіб.
Якщо здобувач вищої освіти із поважної причини не зміг обрати освітні компоненти вчасно, або виявив помилку 
щодо свого волевиявлення, він має звернутись до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним 
дисциплін, надавши документи, що засвідчують поважність причини. Не допускається зміна обраних дисциплін 
після початку навчального семестру, в якому вони викладаються.

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

В рамках навчального плану за всіма дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки більше 50 % 
навчального часу відведено на практичні заняття, а інша частина – на теоретичні. Окрім цього, за ОП передбачені 
виробнича та переддипломна практики відповідно по 6 кредитів кожна. Проходження практики регламентовано 
Положенням про проведення практики у ДУТ, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf. Всі види практик 
є обов’язковими освітніми компонентами ОП. Практична підготовка проводиться під керівництвом викладача 
кафедри та спеціаліста підприємства (організації) з фаху. Метою практик є оволодіння студентами сучасними 
методами й формами організації праці, формування на базі одержаних професійних компетенцій – умінь і навичок 
щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та 
закріплення теоретичних знань; опанування сучасних прийомів, методів та інструментарію у сфері майбутньої 
професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 
діяльності. Кількість часу відведеного на проходження практик та практичні заняття дозволяє здобути 
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

Важливим елементом професійного портрету фахівця в сучасному світі є soft skills, тобто набуття майбутнім 
фахівцем соціальних навичок, які допомагають йому бути успішним. Для випускників ОП соціальні навички є дуже 
важливими, тому вони передбачені набуттям відповідних компетентностей, таких як: Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; Здатність спілкуватися іноземною мовою; Здатність працювати в 
команді; Здатність діяти відповідально та свідомо; Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
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розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, що забезпечуються вивченням 
відповідних освітніх компонент ОП. До цих компонент відносяться Іноземна мова, Групова динаміка та комунікації, 
Ділові комунікації (Українська мова за професійним спрямуванням), Філософія, Етика ділового спілкування та 
риторика, Основи рекламної презентації, Управлінські рішення в процесі українського державотворення, що 
відповідають ПРН: Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; 
Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 
Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Підхід, який використовувався для співвіднесення обсягу компонентів ОП, був таким, щоб встановлені кредити та 
визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були досяжними та адекватними. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх 
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне 
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить від 30 годин для першого курсу та 24 години для старших 
курсів. Кількість освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 16, а 
сумарна кількість екзаменів та заліків за семестр не перевищує восьми. Загальний обсяг часу, необхідного на 
виконання всіх видів семестрових завдань, рефератів, проєктів, курсових робіт не перевищує кількості передбачених 
навчальними планами годин. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 
вільний від обов’язкових навчальних занять час і регламентується навчальним планом. Зміст самостійної роботи 
студента над певним освітнім компонентом визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 
методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

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 не здійснюється. За необхідності ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може бути адаптована для здобуття вищої освіти за дуальною 
формою навчання відповідно до «Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ», 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.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

http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya

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

Для здобуття ступеня вищої освіти за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть навчатися 
особи, які здобули повну загальну середню освіту. Вступ на навчання здійснюється за сертифікатами із зовнішнього 
незалежного оцінювання за визначеними конкурсними предметами, встановленими Правилами прийому на 
навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_82647399.pdf. Також для здобуття ступеня вищої освіти за ОП 
можуть навчатись особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» як за спеціальністю, 
так і з інших спеціальностей. Вимоги до вступного випробування зазначаються в програмі вступного випробування, 
яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету у розділі «Вступнику» 
http://www.dut.edu.ua/ua/424-programi-vstupnih-viprobuvan-priymalna-komisiya. Програма вступних випробувань 
для навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» враховує особливості ОП та 
дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з 
профільних дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i виpiшyвaти конкретні 
економічні завдання.

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, регулюються такими нормативними 
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документами ДУТ: Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf, Положенням про порядок 
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf. Поінформованість здобувачів вищої освіти про можливість 
визнання результатів навчання забезпечується наявністю відповідної нормативної бази у вільному доступі на сайті 
університету та ознайомленням з документами під час оформлення договору про навчання (стажування) за 
програмою академічної мобільності.

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

Відповідно до державних стандартів та наведених вище положень ДУТ на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» здійснюється набір здобувачів вищої освіти на другий курс на основі диплому освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» та результатів вступних випробувань. Перезарахування результатів навчання з 
освітніх компонентів за результатами попереднього навчання проводиться на підставі порівняння освітніх 
компонентів ОП та додатку до диплому. Освітні компоненти, які мали ідентичність або визнані ідентичними 
представниками групи забезпечення спеціальності, перезарахували на підставі заяви студента. Перезарахування 
результатів раніше складених студентом обов’язкових навчальних дисциплін здійснюється відповідно пункту 16 
Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ. Студент має право відмовитися від перезарахування 
дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати 
повторно. Дисципліни, які вивчені студентом у процесі попереднього навчання і не передбачені вивченню за 
освітньою програмою, можуть бути перезараховані як дисципліни вільного вибору студента. Основною формою 
оволодіння навчальним матеріалом під час ліквідації академічної різниці є самостійна робота студента. Визнання 
результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО впродовж терміну дії даної ОП здійснювалось відповідно до 
вищезазначеного порядку.

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

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються 
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf, 
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Вказані документи знаходяться у вільному доступі на сайті 
університету, чим і забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу.

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

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої 
освіти ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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

Форми та методи навчання і викладання за ОП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Відповідно до нього освітній процес здійснюється за формами: 
навчальні заняття, в т.ч. онлайн, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна 
робота. Основними видами навчальних занять на ОП є: лекції; практичні, семінарські, індивідуальні заняття, 
консультації. Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (зокрема 
контексне, імітаційне та модульне навчання з використанням ПЗ щодо розрахунків ризиків в підприємницькій 
діяльності, торгівлі, митному та логістичному оформленні товарів, кейси практичних та ситуаційних завдань з 
розрахунковими та експериментальними дослідженнями об’єктів підприємницької діяльності та торгівлі), які 
добираються викладачем самостійно і прописуються у силабусі та робочій програмі навчальної дисципліни по 
кожному освітньому компоненту відповідно до ПРН. При проведенні проміжного контролю переважно 
використовуються усне опитування, колоквіум, письмове або комп’ютерне тестування. Формами семестрового 
контролю є заліки, іспити та захист курсової роботи. Форми підсумкового контролю за відповідними ОК 
відображено в ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf. Робоча програма передбачає кореляцію 
результатів навчання за дисципліною з ПРН. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання та 
викладання, що обираються викладачем, сприяють досягненню ПРН.

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?
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Форми та методи навчання і викладання, що використовуються для реалізації ОП відповідають 
студентоцентрованому підходу. Зокрема, НПП застосовується особистісно-орієнтована технологія, що передбачає 
організацію навчання на основі врахування особливостей індивідуального розвитку студента, ставлення до нього як 
до свідомого, самостійного, відповідального учасника освітнього процесу. Також застосовуються: технологія 
розвиваючого навчання, яка спрямована на розкриття невикористаних резервів студента; технологія проблемного 
навчання; технологія організації групової навчальної діяльності. Крім того, студентоцентрований підхід 
забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх компонентів, вибором тем курсових та 
кваліфікаційних робіт, баз практики, вибором вибіркових дисциплін. Для забезпечення студентів інформацією про 
освітній процес, методичне забезпечення дисциплін, результати успішності, для внутрішніх комунікацій 
використовується локальна мережа Moodle http://dl.dut.edu.ua, електронна пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайт, 
сторінка в мережі Instagram. В умовах карантину заняття проводяться з використанням інструментів відеозв’язку, 
зокрема Zoom.
Результати опитування здобувачів показали https://cutt.ly/2jvr4lY, що середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки 
рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання – від 4,7 до 4,9 балів. Висловлено 
пропозиції збільшити кількість практичних занять, що відповідно було враховано при плануванні кількості 
аудиторних годин з проведення практичних занять

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

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу (п. 6. 
Положення про організацію освітнього процесу в ДУТ), що передбачає право обирати методи та засоби навчання, 
які забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип академічної свободи реалізується викладачами при 
складанні робочих програм навчальних дисциплін і безпосередньо у викладацькій роботі. Відповідність принципам 
академічної свободи враховує інтереси здобувачів вищої освіти за ОП, оскільки викладачі використовують 
індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, 
рівня їх підготовки, інтересів, психологічних особливостей, результатів анкетного опитування тощо. Академічна 
свобода здобувачів вищої освіти реалізується у ході вибору тем для курсових робіт у межах освітніх компонентів та 
кваліфікаційних робіт, тематики наукових пошуків у межах наукових гуртків, які функціонують на кафедрі.

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 *

Освітніми ресурсами у ДУТ є офіційний сайт, на якому зосереджена повна інформація стосовно освітньої діяльності 
університету, в тому числі й по ОП, що акредитується. Здобувачі вищої освіти мають доступ до системи 
дистанційного навчання на базі платформи MOODLE http://dl.dut.edu.ua, яка містить повне навчально-методичне 
забезпечення освітніх компонентів ОП: силабуси, робочі програми дисциплін, тексти лекцій, рекомендації щодо 
організації самостійної роботи, завдання до поточного та підсумкового контролю, критерії оцінювання тощо. ОП 
також є у вільному доступі для здобувачів вищої освіти на сторінці кафедри за посиланням 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf, а зміст освітніх компонент наведений у вигляді силабусів. В 
освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати навчання, а на початку навчального семестру під 
час зустрічей із студентами кожен викладач презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані 
програмні результати навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання. 
У вільному доступі в розділі електронна бібліотека http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/726 наведений 
електронний ресурс за цією освітньою програмою.

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

Поєднання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є одним із стратегічних напрямів розвитку 
університету. Під час реалізації ОП з певних освітніх компонентів передбачено виконання курсових робіт, які 
вимагають від студента проведення дослідницької роботи. Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання 
творчих і наукових робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За виконання творчих і наукових робіт 
студенту нараховуються додаткові бали з відповідного освітнього компоненту.
На базі випускової кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності функціонує три наукових гуртки: Світ 
товарознавства; IT-підприємець; Сучасні біржові технології http://www.dut.edu.ua/ua/325-robota-iz-studentami-
kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti, у роботі яких студенти приймають активну участь. В рамках 
наукових гуртків проводяться наукові заходи з обговорення актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, залучаються вчені та фахівці-практики для читання лекцій, проведення тренінгів, майстер-
класів, організовуються екскурсії на провідні підприємства, що сприяє активізації як наукових, так і фахових 
досліджень.
Свої наукові здобутки здобувачі вищої освіти публікують у збірниках тез доповідей наукових конференцій, 
проведених кафедрою, інститутом та університетом. Зокрема, результати такої роботи відображені у збірнику тез 
доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи розвитку» (2020 р.) http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-598-8109-zbirnik-tez-
dopovidey-uchasnikiv-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-pidpriemnicka-torgovelna-birzhova-diyalnist-
tendencii-problemi-ta-perspektivi-rozvitku_kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti та І Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа 
інноваційного підприємства» (2018 р.) https://cutt.ly/RjvtRwY. Крім того, здобувачі вищої освіти ОП активно беруть 
участь в олімпіадах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. Так, у 2020 р. студент – 
Дерев’янко Богдан, який навчається за даною ОП, був нагороджений дипломом ІІІ ступеню за перемогу у 
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Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» https://cutt.ly/FjvtWM1. Також здобувачі вищої освіти за ОП залучені до реалізації наукових тем 
кафедри: «Механізм підтримки підприємництва в інформаційно-телекомунікаційній сфері» (номер державної 
реєстрації 0120U105369); «Забезпечення розвитку торговельної діяльності підприємств» (номер державної 
реєстрації 0120U105094); «Тенденції та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні» (номер державної 
реєстрації 0120U105368).

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

НПП кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності оновлюють зміст освітніх компонентів на основі 
наукових досягнень і сучасних практик у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. У всіх дисциплінах, 
які викладаються на кафедрі втілено інноваційний зміст навчання, що є частиною стратегії університету. Зміст 
навчальних дисциплін кафедри постійно оновлюється з урахуванням розвитку науки, змін у законодавчій базі та 
вимог до компетенцій фахівців на ринку праці. Для врахування вимог ринку праці та сучасних практик при 
коригуванні змісту освітніх компонентів залучаються роботодавці. Прикладом цього є: внесення змін до робочих 
програм освітніх компонентів: Організація ведення бізнесу, Інформаційні системи і технології в підприємництві та 
торгівлі, Організація комерційної діяльності в частині вивчення нових контурів програмних продуктів M.E.Doc, 
1С:Підприємство 8 та BAS ERP відповідно. 
Відповідно напряму викладацької діяльності викладачі проходять підвищення кваліфікації, участі у тренінгах, 
форумах, конференціях, написанні навчальних посібників, монографій, статей. Отриманий науковий і практичний 
досвід знаходить своє втілення в оновленні змісту лекційних занять, розробці нових практичних завдань, щорічному 
оновленню тематики курсових та дипломних робіт. При проходженні стажування у ТОВ «Атем Груп» у липні 2020 р. 
завідувачем кафедри Гавриш О.М. та старшим викладачем Мартиненко М.О. вдосконалено зміст дисциплін 
«Організація торгівлі» та «Бізнес-планування на підприємстві». Матеріали виступів та тез доповідей на І 
Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку», яка була проведена кафедрою у лютому 2020 р., були опрацьовані для 
оновлення змісту освітніх компонентів: Основи підприємництва, Товарознавство на ринку товарів та послуг, 
Інтернет-торгівля, Інноваційне підприємництво, Біржова діяльність, Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера. Також, відповідно до змін у законодавстві викладачами кафедри оновлено зміст освітніх 
компонентів: Правові основи бізнесу, Облік та аудит, Ціноутворення, Інвестиції та кредитування бізнесу, Ринок 
цінних паперів, Державне та технічне регулювання торгівлі, Зовнішньоекономічна діяльність та Економічна безпека 
підприємства. 
Прийняті рішення щодо оновлення та затвердження змісту вище зазначених освітніх компонентів підтверджуються 
протоколом засідання кафедри від 2 вересня 2020 року Протокол № 2.

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень регламентується Положенням про порядок 
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ, в якому зазначено порядок 
перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності, зокрема для здобувачів – 
мовне стажування; навчальне чи наукове стажування; практика; літні та інші школи; для науково-педагогічних 
працівників – участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; освітнє чи наукове стажування; 
підвищення кваліфікації.
Крім того ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку, що є запорукою інтеграції університету в міжнародний 
освітній простір. Всі НПП кафедри беруть активну участь у проведенні щорічних міжнародних науково-практичних 
семінарах, що проводяться під егідою МСЕ.
Кафедрою укладено договір про співпрацю (№ 06/2020 від 20.01.2020 р.) з міжнародною компанією Brightstyle 
import LP (Шотландія). В рамках навчальної дисципліни «Біржова діяльність» студенти групи ПТБ-41 та викладачі 
кафедри (Гавриш О.М., Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О.) у 2020 р. пройшли онлайн стажування у 
компанії Brightstyle import LP. 
У 2019 р. зав. кафедри Гавриш О.М. перебувала у службовому відрядженні у Відні, де мала зустрічі з 
представниками адміністрацій Віденського університету (Universität Wien). 6 викладачів кафедри мають публікації 
наукових статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. 
Результати наукових досліджень та стажувань впроваджуються у навчальний процес.

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?

В освітньому процесі ДУТ контрольні заходи є необхідним елементом зворотнього зв’язку. Запроваджені заходи 
визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок вимогам ОП, її 
програмним результатам та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. 
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до 
оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та 
формуванням очікуваних компетентностей. В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 
поточний, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений. 
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Під час розробки ОП для визначення програмних результатів навчання було визначено оптимальну форму 
контрольних заходів, їх зміст та оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. На наступному етапі було визначено зміст 
освітніх компонентів та методи навчання. Це дозволило забезпечити валідність контрольних заходів та 
об’єктивність оцінювання. Обраними контрольними заходами є вхідний, поточний, рубіжний (модульний, 
тематичний) та підсумковий контроль. Кожен вид контрольного заходу має чітко визначені форми проведення та 
критерії оцінювання навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого рівня компетентності. Така 
система контролю дозволяє перевірити досягнення програмних результатів навчання в межах усіх освітніх 
компонентів ОП та об’єктивно їх оцінити. Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань 
студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, 
захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою 
семибальною шкалою ECTS – А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-
бальною шкалою, а заліків – за двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 
100-бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки 
(позитивні результати) та навчальної картки та індивідуального навчального плану студента.

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

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти відбувається шляхом постійної роз’яснювальної роботи зі студентами. ОП передбачає 
вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Вхідний контроль проводиться викладачами на першому 
занятті за завданнями, які відповідають програмі попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування 
студентів з метою розробки заходів надання індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. 
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять, його форми проведення та критерії 
оцінювання навчальних досягнень студентів визначаються в робочих програмах і силабусах освітніх компонентів. 
Результати контролю доводяться до відома студентів та відображаються в журналах обліку роботи академічних груп 
за національною шкалою. Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводиться після вивчення логічно 
завершеної частини навчальної програми дисципліни у формі контрольної роботи, тестування, виконання 
розрахункового завдання, курсової роботи. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 
за ОП на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах 
навчальних дисциплін. Також в них наводиться кількість балів, які здобувачі можуть отримати за виконання 
певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання.

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

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 
компонентом здійснює викладач на початку кожного семестру на першому занятті викладання дисципліни, де 
роз’яснює структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів з зазначенням відповідних форм та 
критеріїв за якими буде здійснюватися оцінювання здобутих знань та навичок. В подальшому при застосуванні того 
чи іншого контрольного заходу доводить до студентів вимоги до оцінювання. Строки контрольних заходів 
регламентуються навчальним планом та розкладом занять на поточний семестр, що розміщуються на офіційному 
сайті університету до початку семестру.

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

Згідно з ОП, що акредитується, атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання теоретичних завдань та 
вирішення практичних проблем у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що передбачає 
застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат 
відповідно до «Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-
методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з 
використанням технічних засобів» та оприлюднена у репозитарію університету. Захист кваліфікаційної роботи 
проводиться відкрито і гласно.
Форма атестації здобувачів вищої освіти, передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (№ 1243 від 13.11.2018 р.).

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
ДУТ, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Даний документ знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті ДУТ. Процедура проведення контрольних заходів по кожному освітньому компоненту визначена в 
робочих навчальних програмах та силабусах освітніх компонентів, що розробляються викладачами кафедри. 
Оформлення та наповнення робочих навчальних програм та силабусів регламентується Збірником форм 
організаційних та навчально-методичних документів ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_44281331.pdf, 
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обговорюються, погоджуються на засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку. На початку 
кожного семестру та в момент застосування контрольного заходу викладачі ознайомлюють здобувачів освіти з 
процедурою їх проведення та критеріями оцінювання. В ДУТ запроваджена система опитування студентів з метою 
отримання зворотного зв’язку. Щорічно відбувається опитування студентів першокурсників 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoiosviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti  щодо їх адаптації до освітнього процесу ДУТ. Студенти в анкеті зазначають наскільки достатньо 
інформації їм надано щодо організації освітнього процесу. Результати опитування обговорюються та приймаються 
відповідні рішення на Вченій раді університету та на засіданнях кафедри.

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

В ДУТ впроваджено правила академічної доброчесності, визначено відповідальність за її порушення, порядок 
виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Всі 
учасники освітнього процесу підписують відповідну декларацію. Дотримання правил академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу врегульовується Комісією з питань академічної доброчесності. Повноваження комісії 
та права учасників освітнього процесу визначено Кодексом академічної доброчесності. Для врегулювання 
конфліктних ситуацій розроблено проект Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, 
кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-
педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. Щорічно проводяться тематичні опитування студентів 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti, де студенти дають свою оцінку щодо вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. Результати 
опитування обговорюються та приймаються відповідні рішення на Вченій раді ДУТ та на засіданнях кафедри. Під 
час існування даної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

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

Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни 
допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати 
комісія, яка створюється директором інституту. Оцінка комісії є остаточною. Якщо студент був допущений до 
складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу 
спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. За наявності поважних причин, що документально 
підтверджені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 
ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь 
період навчання. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку 
нового семестру. Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів прописана у 
Положенні про організацію освітнього процесу (розділ 9.2) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Під 
час навчання здобувачів вищої освіти на даній ОП були лише випадки відсутності деяких здобувачів на певних 
екзаменах (заліках) без поважних причин. Вони, відповідно, потім перескладали екзамен (залік) з дисципліни, на 
якій були відсутні.

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

Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою 
студента чи викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять 
завідувач кафедри і науково-педагогічні, педагогічні працівники відповідної кафедри, представники деканату, 
профспілкового комітету студентів та Студентської ради. Для більш детального врегулювання зазначених питань 
розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf, проект якого знаходиться на громадському обговоренні. На 
ОП оскарження результатів проведення контрольних заходів не було. 

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані в Кодексі академічної 
доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; Інструкції щодо перевірки на академічний 
плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових 
та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf, які розміщені на сайті університету за відповідними 
посиланнями. 

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

Згідно з Кодексом академічної доброчесності здобувачі вищої освіти у випадку порушення академічної 
доброчесності можуть бути притягнені до відповідальності. Як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності на ОП використовуються регулярне інформування здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм 
академічної доброчесності; функціонує система перевірки курсових і бакалаврських робіт на антиплагіат, тощо. 
Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється відповідно до 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf та за допомогою антиплагіатної Інтернет-системи (Е-mail: 
Ukrain@straireplagiarism.com) на основі внутрішньої бази документів університету та в Інтернеті на безоплатній 
основі. До офіційної перевірки університету, студенти можуть самостійно перевірити кваліфікаційну роботу за 
допомогою безкоштовних програм (Etxt Antiplagiat), і ознайомити з результатами перевірки керівника 
кваліфікаційної роботи. На основі отримання звіту подібності експертна група кафедри, приймає рішення стосовно 
кваліфікаційної роботи. При потребі, для розгляду звіту подібності кваліфікаційної роботи експертна група може 
залучати здобувача вищої освіти та його наукового керівника. Процедура інформування здобувачів за ОП щодо 
дотримання норм академічної доброчесності закріплена підписанням ними декларації. З 2017 року аудиторії 
університету, обладнані відеокамерами, що унеможливлює списування при проведенні письмових іспитів.

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

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом: формування умов 
для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу; інформаційно-роз’яснювальною 
роботою щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності та наслідків такого порушення, яку 
здійснюють куратори академічних груп на кураторських годинах; роз’яснювальною роботою органів студентського 
самоврядування; використанням комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність 
академічного плагіату; викладанням в навчальних дисциплінах тем з основ академічного письма та дослідницької 
роботи з вивченням вимог до написання письмових робіт та особливою увагою до самостійної роботи над 
письмовими завданнями, коректного застосування інформації з інших джерел та недопущення плагіату, а також 
правил опису джерел та оформлення цитувань; ознайомленням усіх учасників освітнього процесу з Кодексом 
академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; анонімним опитуванням 
«Дотримання академічної доброчесності та етичних норм у ДУТ» викладачів та здобувачів освіти відділом 
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, результати якого викладено у відкритому доступі на сайті 
https://cutt.ly/gjvy3uw; підписанням кожним учасником освітнього процесу Декларації про академічну 
доброчесність; наявності сторінки на сайті кафедри з популяризацією серед здобувачів вищої освіти інформації 
щодо академічної доброчесності https://cutt.ly/3jvy4i7. 

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

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, учасники 
освітньо-наукового процесу несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення академічної 
доброчесності. З метою виконання норм цього Кодексу в університеті створена Комісія з питань академічної 
доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf. Будь-який учасник освітньо-наукового процесу, 
якому стали відомі обґрунтовані факти порушення академічної доброчесності чи наміри про можливість такого 
порушення, повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою. За результатами проведених засідань Комісія готує 
вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення академічної доброчесності. 
Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти передбачає повторне проходження 
оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із ДУТ; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання. 
Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними працівниками передбачає з боку ЗВО 
відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; відмову в присудженні присудженого 
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади. 
Випадків порушення академічної доброчесності в ході навчання за освітньою програмою не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf. В Положенні передбачені процедури, 
направлені на оцінювання рівня професіоналізму претендента на посаду. Так, для оцінювання рівня професійної 
кваліфікації претендента на посаду НПП кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести 
практичні заняття, за результатами яких складається відгук про відкрите заняття. Кандидатури претендентів 
попередньо обговорюються на кафедрах. За результатами обговорення складається мотивований висновок про 
професійні якості кожного з претендентів. Рішення про рекомендацію/не рекомендацію приймається кафедрою 
шляхом таємного голосування. Далі рішення кафедри передається на розгляд Вченої ради інституту, а потім – 
конкурсної комісії. Під час конкурсного добору беруться до уваги наступні показники: наявність відповідної освіти, 
наукового ступеня, вченого звання; наукова діяльність претендента, досвід роботи, результати підвищення 
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кваліфікації, рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової дисципліни, а також оцінка 
діяльності викладача здобувачами освіти через опитування https://cutt.ly/rjvuThY. При призначенні на роботу 
укладаються строковий трудовий договір (контракт). У додатку до контракту для обов’язкового виконання 
зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності НПП на наступний термін 
обрання.

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

Зацікавленість роботодавців у співпраці з кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, і навпаки, 
щороку зростає, про що свідчить збільшення кількості укладених договорів (з 2 договорів у 2017 р. до 8 договорів у 
2020 р.) та результати щорічного анкетного опитування роботодавців https://cutt.ly/zjvuoAK. Роботодавці активно 
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при обговоренні, 
оновленні та модернізації ОП https://cutt.ly/SjuWa4P; рецензуванні ОП https://cutt.ly/ojvuhZK; при формуванні 
робочих програм навчальних дисциплін та силабусів; проведенні спільних науково-методичних заходів, круглих 
столів, тренінгів, майстер-класів з видачею сертифікатів 1С:Підприємство 8, BAS ERP, M.E.Doc 
https://cutt.ly/JjuWhxh; https://cutt.ly/TjuWKHQ; https://cutt.ly/RjuWhKR; https://cutt.ly/djuWkat; 
https://cutt.ly/hjuWcHp; при рецензуванні кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти; забезпечують 
проходження практики на підприємстві та виступають керівниками практики від підприємства 
https://cutt.ly/IjuWlOu; наданням програмно-апаратних комплексів для проведення практичних занять; 
підвищенням кваліфікації НПП у компаніях-партнерах https://cutt.ly/MjuWz71; https://cutt.ly/MjuWboe; 
https://cutt.ly/6juWQ6Y; наданням інформації про вакантні посади у компаніях-партерах кафедри та зацікавленості 
у випускниках, які навчаються за даною ОП (наприклад, Голюк Ірина після закінчення бакалаврату 
працевлаштувалася у ТОВ «Атем Груп» на посаду торгового представника).

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

Кафедра активно залучає до проведення практичних занять, тренінгів, та майстер-класів на ОП представників 
роботодавців http://www.dut.edu.ua/ua/1893-partneri-kafedri-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti. 
Зокрема, до проведення занять залучаються представники ТОВ «М.Е.ДОК» – Кім Артем Сергійович та ТОВ 
«ПРОКОМ» – Столярчук Ірина Аркадіївна під час вивчення наступних дисциплін: Організація ведення бізнесу; 
Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі та Організація комерційної діяльності з опанування 
програмного забезпечення M.E.Doc, 1С:Підприємство 8 та BAS ERP відповідно. Також у 2020 році для проведення 
практичних занять з біржової діяльності було залучено представника міжнародної компанії Brightstyle import LP 
Вайнурова М.М.

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

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ https://cutt.ly/ejvoQrF, з метою професійного 
розвитку викладачів ОП в університеті діє наступна система: стажування викладачів у вітчизняних та закордонних 
компаніях-партнерах; підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН (далі – ЦІПО); тренінги; методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття 
наукового ступеня; присвоєння вченого звання; участь у програмах академічної мобільності. Зокрема, доц. 
Капелюшна Т.В. у 2020 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності (АД №004582); доц. Згурська О.М. у 2020 р. отримала науковий ступінь д.е.н., спеціальність 08.00.04 (ДД 
№010316); зав. кафедри Гавриш О.М. та ст. вик. Мартиненко М.О. у 2020 р. пройшли стажування у ТОВ «Атем 
Груп» (№156/2020, №157/2020), а також разом з доц. Пильнова В.П. та доц. Капелюшна Т.В. – міжнародне 
стажування у Brightstyle import LP (№AH2754, №AH2755, №AH2756, №AH2757); проф. Сьомкіна Т.В. та ст. вик. 
Лобань О.О. – у ЦІПО (СП 35830447/1883-19, 2019 р., СП 35830447/3081-18, 2018 р.); доц. Гужавіна І.В. – у компанія 
5 PL Асоціації «УЛА» (№5PL20182704K13, 2018 р.). Також всі НПП кафедри щорічно беруть участь у семінарах від 
Київської торгово-промислової палати https://cutt.ly/QjiFvaR, сертифікації та майстер-класах від компаній-
партнерів, апробують результати досліджень на міжнародних конференціях, підтверджують рівень знання 
англійської мови сертифікатами В2 https://cutt.ly/EjiJDlu

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ДУТ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом університету, 
Колективним договором та Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf. 
Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі успіхи у 
науково-педагогічній діяльності. Крім того, матеріальна допомога надається науково-педагогічним працівникам на 
оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку з скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування 
тощо. Моральні заохочення застосовуються і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки 
ректора, грамота ректора, а також за поданням керівництва ДУТ на відзначення регіональними та відомчими 
відзнаками, сприяння у можливості навчання в аспірантурі та докторантурі. Зокрема, завідувача кафедри Гавриш 
О.М. у 2020 р. було нагороджено почесною грамотою ректора за добросовісну, якісну, ефективну роботу; доцента 
Капелюшну Т.В. у 2016 р. було нагороджено грамотою ректора за сумлінну працю та зразкове виконання посадових 
обов’язків.
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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 ДУТ проводиться постійна робота над поліпшенням матеріально-технічної бази. Відповідні заходи є складовою 
Стратегії розвитку ДУТ. Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-фінансовим 
відділом за погодженням із керівником ЗВО. Університет має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, 
комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх технологій, редакційний 
відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, 
медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та ПРН. Для реалізації 
ОП використовується лабораторія кафедри «Онлайн лабораторія бізнесу», яка оснащена відповідним наочним 
матеріалом та навчально-методичною літературою з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розробленою 
відповідно до робочих програм ОК та виданою НПП, які забезпечують реалізацію ОП. Крім даної лабораторії також 
використовуються й інші лабораторії університету https://cutt.ly/8jiNJYA. Бібліотека ЗВО забезпечує інформаційну 
базу для досягнення визначених ОП цілей та ПРН, загальний фонд якої становить 166463 примірників. Всі 
дисципліни, що викладаються на ОП, забезпечені навчально-методичними посібниками, рекомендаціями, які 
розміщуються в електронній бібліотеці https://cutt.ly/ujvuVUH. В системі дистанційного навчання MOODLE 
розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали http://dl.dut.edu.ua, що дає можливість 
досягати визначених програмою цілей та ПРН. 

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?

Для виявлення та належного врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створений відділ соціальних та 
навчальних питань студентів. За кожною навчальною групою закріплені куратори академічних груп. Більшість 
питань вирішується за безпосередньою участю відповідних органів студентського самоврядування. Для визначення 
рівня потреб та інтересів проводиться щорічне опитування здобувачів вищої освіти ОП 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti. Отримана інформація використовується при прийнятті відповідних управлінських рішень щодо 
розвитку інфраструктури та поліпшення освітнього середовища. Також постійно проводиться робота по 
покращенню приміщень для перебування студентів у позанавчальний час: введено в експлуатацію новий 
студентський центр; оснащена тренажерна зала сучасними спортивними об’єктами різноманітної направленості, 
відремонтована їдальня, діє Центр культури та мистецтв. Крім того фінансуються численні соціальні ініціативи – 
надання матеріальної допомоги, виплата соціальних стипендій, поліпшення умов проживання у студентському 
гуртожитку та ін.

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

В університеті значна увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища. Перед початком 
навчального року з усіма студентами проводиться вступний інструктаж, щодо: видів та джерел небезпеки у 
навчальних приміщеннях, загальних правил поведінки під час освітнього процесу, ознайомлення з Правилами 
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. В осінньо-зимовий період 
проводяться підвищені профілактичні заходи пов’язані з електробезпекою. В ДУТ визначено обов'язки посадових 
осіб щодо забезпечення пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також 
за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. У всіх аудиторіях університету є вогнегасники, 
розроблено і затверджено орієнтовний план евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок 
оповіщення учасників освітнього процесу. Усі приміщення та умови для навчання студентів відповідають діючим 
санітарним вимогам.

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?

ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки студентів у ході навчання. 
Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації студентами індивідуальної освітньої 
траєкторії. Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора https://cutt.ly/CjviiBA, в 
кожній академічній групі є куратор, який спільно з адміністрацією ЗВО та інституту здійснює підтримку здобувачів 
ОП з організаційно-виховних питань навчання в університеті, проводить консультації та інформує про особливості 
освітнього процесу. Систематично проводяться години куратора, соціально-просвітницькі та інтелектуальні заходи. 
Комунікація викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час навчальних занять, консультацій 
тощо. Існує система інформаційної підтримки студентів, в тому числі забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу https://cutt.ly/yjviygv. 
Забезпечується можливість додаткового навчання, створено систему підтримки студентів у працевлаштуванні та 
сприяння кар’єрному росту. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення питань залучаються 
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студентський актив, завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату. Здобувачі ОП мають можливість 
звернутися через електронний ресурс e-mail: info@dut.edu.ua та залишити анонімне звернення, яке буде негайно 
розглянуте адміністрацією ДУТ. У ЗВО діє студентське самоврядування http://lsd.dut.edu.ua/, яке забезпечує захист 
прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ДУТ. Положенням про студентське самоврядування 
http://lsd.dut.edu.ua/uploads/p_25_13575334.pdf визначаються основні напрямки роботи: внесення адміністрації 
університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, 
розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та ін. виплат студентам. Спільно з 
адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу 
стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В університеті навчаються студенти із 
пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій та 
інших видів соціальною допомоги. У ЗВО також передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами з 
метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання. За результатами опитувань 
https://cutt.ly/XjvieFK найвищий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти (за 5-ти бальною шкалою) виявлено 
освітньою та соціальною підтримкою – 4,9; дещо нижчий, організаційною та інформаційно-консультативною 
підтримкою – 4,7. В цілому рівень задоволення цією підтримкою знаходиться на високому рівні.

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)

Університет створює інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів 
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм 
України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти»; ДСТУ-НВ.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування 
будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших 
нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення були проведені наступні заходи: розроблені Положення про 
інклюзивне навчання у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf та Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf, Наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід, 
створені умови для вільного пересування осіб з особливими освітніми потребами, продовжується робота по 
встановленню підйомних платформ для інвалідів і табличок для аудиторій, надрукованих шрифтом Брайля. Для 
осіб з особливими освітніми потребами, під час вступу в університеті створюються пільгові умови вступу. Їх участь у 
конкурсному відборі передбачена Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного навчання для такої 
категорії осіб в ДУТ передбачає індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. Вступ 
осіб з особливими освітніми потребами на ОП не було.

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?

Освітня діяльність ЗВО побудована на принципах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. В університеті діє Кодекс 
Академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, що визначає політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією.  У здобувачів ОП також є можливість скористатися електронною скринькою довіри 
http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti для письмового звернення щодо вирішення конфліктної 
ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією). Комісія з питань 
академічної доброчесності сприяє дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів 
між учасниками освітнього процесу. У разі потреби комісія перевіряє факти, після чого приймається рішення 
відповідно до чинного законодавства. Для врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) розроблено Положення про вирішення конфліктних 
ситуацій в ДУТ, проект якого знаходиться на громадському обговоренні 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО пов’язаних з 
корупцією здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, 
що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону 
України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та звернень у ЗВО відбувається шляхом особистого 
прийому громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється 
письмово або усно, за його бажанням. За період реалізації ОП випадків звернень щодо вирішення конфліктної 
ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було.

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
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Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОП починаючи з 2020 р. реалізуються згідно з Положенням про 
освітні програми у Державному університеті телекомунікацій, затвердженого на засіданні Вченої ради від 
20.08.2020 р. протокол № 1 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 5), 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf. Дані Положення уніфікують процедури щодо розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП для всіх спеціальностей університету. Це забезпечує 
єдиний підхід до контролю якості за реалізацією процедур, а також механізму вдосконалення.

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

Процедура перегляду і оновлення ОП описана в Положенні про освітні програми у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. Для перегляду ОП створюється робоча група, до якої входить 
гарант ОП, НПП, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти та випускники. Проект ОП розміщується на сайті кафедри 
для обговорення. Заповнивши анкету гаранту ОП надходять пропозиції до ОП https://cutt.ly/hjvikJG. Обговорення 
триває протягом місяця. Після погодження оновленої ОП на засіданні кафедри, відбувається погодження ОП на 
засіданні Вченої ради інституту та Науково-методичної ради ДУТ, після чого ОП затверджується на Вченій раді 
університету.
За результатами останнього перегляду було внесено зміни до ОП на основі рекомендацій та пропозицій 
стейкхолдерів, студентів, випускників, аналізу наявних ОП за цією спеціальністю у відкритих джерелах українських 
та закордонних ЗВО, вимог ринку праці та змін у законодавчій базі, а також вагоме значення приділялося 
зауваженням та пропозиціям, наданих експертами під час попередньої акредитації ОП https://cutt.ly/mjviQ4B. 
Так, з врахуванням зауважень експертної групи та галузевої експертної ради НА ОП 2020 року було приведено у 
відповідність до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; вилучено професійну кваліфікацію та розширено перелік потенційних первинних посад; більш 
коректно сформульована мета ОП та прописана предметна область відповідно до вимог стандарту; внесено зміни до 
орієнтації освітньої програми та її фокусу; приведено у відповідність компетентності та ПРН до кожного ОК; введено 
додаткові дисципліни, що розкривають спеціальні компетентності та вдосконалено структуру і послідовність 
вивчення ОК, в т.ч. розширено можливості студентів вільного вибору ОК та сформовано каталог ОК вільного вибору.
В ОП 2020 року було включено компетентності та ПРН відповідно до вимог стейкхолдерів. Також відповідно до 
вимог ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» було перейменовано дисципліни, які пов’язані з вивченням нових 
контурів програмних продуктів M.E.Doc, 1С: Підприємство 8 та BAS ERP. На вимогу випускників було перенесено 
дисципліну Інвестиції та кредитування бізнесу з вибіркового блоку до основного. На пропозицію студентів було 
включено до навчального плану ОК Інтернет-торгівля. На вимогу директора ТОВ «Атем Груп» Кузьменко Т.І. із 
навчального плану було виключено деякі дисципліни, які не пов’язані з предметною областю ОП,  та добавлено 
дисципліну Аналіз фінансово-господарської діяльності ІТ-підприємств. За пропозицією представника Brightstyle 
import LP Вайнурова М.М. було перейменовано дисципліну Практикум діяльності трейдера та торговельного 
брокера на Організація діяльності трейдера та торговельного брокера і внесено зміни до двох тем даної дисципліни. 
На вимогу директора ТОВ «Хоум Індивідуал» Даценко В.О. із навчального плану було виключено ознайомчу 
практику, оскільки, як зазначає і директор, і експерти під час акредитації, дана практика є одноманітною із 
виробничою.

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

Під час щорічного перегляну ОП до складу робочої групи входять здобувачі вищої освіти, які надають свої 
пропозиції. Крім того пропозиції від здобувачів формуються за результатами особистого спілкування з гарантом ОП, 
рішень органів студентського самоврядування, а також за результатами щорічних опитувань та участі студентів у 
роботі Вчених рад інституту та університету. Анкети для щорічного опитування розробляються відділом 
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів. Результати анкетування 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti дають інформацію про пріоритети студентів щодо застосованих викладачами методів та форм 
викладання освітніх компонент, їх побажань щодо змісту та наповнення дисциплін. Також здобувачі вищої освіти 
мають можливість надати рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій за посиланням 
http://www.dut.edu.ua/ua/1803-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti.  Всі 
пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та університету. 
За результатами перегляду ОП у 2020 р., на вимогу здобувачів вищої освіти, було включено до навчального плану 
освітню компоненту Інтернет-торгівля.

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

До процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми активно залучаються органи студентського 
самоврядування. Згідно з «Положенням про студентське самоврядування» http://www.dut.edu.ua/ua/933-
polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-studentska-rada органи студентського самоврядування беруть участь у 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 
студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з відповідними 
структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих 
органах університету. Органи студентського самоврядування аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції 
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студентів щодо організації освітнього процесу і звертатаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 
Адміністрація щомісячно проводить зустрічі з Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо 
удосконалення освітнього процесу та поліпшення соціального статусу студентів. Крім того, представники 
Студентської Ради є членами Вченої ради університету та входять до складу: Координаційної ради з питань якості 
освіти та Комісії з питань академічної доброчесності і приймають активну участь у забезпеченні якості освіти та 
освітньої діяльності ДУТ.

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

Університет активно залучає роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення 
її якості. Зокрема, до робочої групи ОП завжди входять роботодавці, які беруть участь в обговоренні ОП, вносять 
пропозиції з актуалізації змісту окремих дисциплін, удосконалення інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення ОП https://cutt.ly/SjuWa4P. Формалізується їх участь шляхом рецензування ОП. Також представники 
роботодавців беруть участь у рецензуванні кваліфікаційних робіт, проведенні аудиторих занять, майстер-класів, 
укладенні угод щодо проходження практик. У 2020 році запроваджено опитування зацікавленості роботодавців у 
випускниках ДУТ, які навчаються за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» https://cutt.ly/4jviHjl. 
Також роботодавці мають можливість надати рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій за 
посиланням https://cutt.ly/ujviKwC. Всі пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, 
Вченої ради інституту та університету. За результатами перегляду ОП у 2020 р., на вимогу роботодавців, було 
перейменовано цілий перелік дисциплін та внесено зміни до наповнення деяких тем, зокрема в частині вивчення 
нових контурів програмних продуктів M.E.Doc, 1С: Підприємство 8 та BAS ERP; із навчального плану було 
виключено деякі дисципліни, які не пов’язані з предметною областю ОП, та ознайомчу практику й було добавлено 
дисципліну Аналіз фінансово-господарської діяльності ІТ-підприємств.

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

В університеті сформовано чітку систему збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП. Цим займається кафедра та ННІ менеджменту та підприємництва, які 
здійснюють контроль та підведення підсумків працевлаштування випускників; готують статистичну інформацію, 
яка аналізується на засіданнях Вченої ради інституту. На сайті університету у розділі «Працевлаштування» 
підрозділі «Вакансії» http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663 розміщується оперативна інформація про 
наявні вакансії для працевлаштування. На сайті також розміщено Анкету вакансій, яка дозволяє проводити 
періодичний моніторинг щодо затребуваності у працевлаштуванні випускників університету. У 2020 р. був перший 
випуск бакалаврів ОП «Підприємнитцво, торгівля та біржова діяльність», після якого було проведено анкетування 
випускників щодо їхнього кар’єрного шляху та працевлаштування http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-
vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Результати анкетування свідчать, що 
майже всі випускники працевлаштувалися за спеціальністю, 3 із них – продовжує навчання на другому 
(магістерському рівні) та 1 випускник працює у компанії-партнері кафедри на посаді торгового представника.

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?

Кожного року для виявлення недоліків в освітній діяльності за реалізацією ОП здійснюється анкетування здобувачів 
вищої освіти http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti, яке проводиться відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. До 
анкети включені питання стосовно якості освіти, а саме якість вищої освіти в цілому, характеристика критеріїв 
оцінювання знань викладачами, об’єктивність оцінювання викладачами рівня знань та вмінь під час проведення 
різних форм контролю; задоволеність рівнем організації та проведення практики, лекцій, практичних занять; 
методів викладання, які для студентів є найважливішими. Окрема увага приділяється питанням по організації 
освітнього процесу, а саме: доступність інформаційних ресурсів, розклад занять, робота підрозділів університету, 
прояви корупції, дескримінації та сексуальних домагань. Таким чином, студенти мають змогу вносити корективи в 
організацію освітнього процесу, окреслювати очікування від навчальної дисципліни, впливати на якість 
викладацького складу. У 2020 році запроваджено опитування: - здобувачів щодо якості підготовки на ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме змістовному наповненню програми, реалізації вільного 
вибору студентами дисциплін; - випускників щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; - роботодавців – у зацікавленості випускниках ДУТ, які 
навчаються за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 У ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» істотних недоліків не виявлено. Моніторинг задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив 
достатній рівень їхньої задоволеності у контексті освітніх компонентів. Планове проведення моніторингів 
задоволеності здобувачами всіма компонентами ОП забезпечує можливість адекватного реагування на недоліки. За 
результатами відгуків роботодавців та випускників також не було виявлено істотних недоліків в ОП та/або освітній 
діяльності з реалізації ОП.

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

Під час перегляду та оновлення ОП усі зауваження, рекомендації і побажання від роботодавців були враховані як у 
частині компетентностей, так і у формулюванні програмних результатів навчання, також було включено до 
навчального плану нові освітні компоненти відповідно до вимог ринку праці. 
Відповідно до зауважень експертної групи та галузевої експертної ради НА з попередньої акредитації ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітню програму під час перегляду та оновлення у 2020 році 
було приведено у відповідність до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»; 
- вилучено професійну кваліфікацію та розширено перелік потенційних первинних посад, на яких можуть 
працювати випускники та позначено їх шифрами згідно Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та 
International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO - 08); 
- більш коректно було сформульовано мету ОП та відповідно до вимог стандарту, прописано предметну область, а 
саме: об'єкти вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології, 
інструменти, обладнання та програмне забезпечення для формування професійних компетентностей бакалавра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 
- внесено зміни до орієнтації освітньої програми та її фокусу; 
- приведено у відповідність компетентності та ПРН до кожного освітнього компоненту; 
- видалено із загального циклу підготовки освітні компоненти, які не розкривають предметну область ОП, та введено 
нові освітні компоненти до навчального плану, що розкривають спеціальні компетентності бакалавра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
- вдосконалено структуру і послідовність вивчення освітніх компонентів, в т.ч. розширено можливості студентів 
вільного вибору освітніх компонентів та сформовано каталог освітніх компонентів вільного вибору та Положення 
про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. Змістовно академічна спільнота залучена 
до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме бере участь: у здійсненні моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та науково-технічної діяльності кафедри і інституту з 
використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; підвищує свою 
кваліфікацію; дотримується норм академічної доброчесності та запобігає проявам академічного плагіату. Питання 
забезпечення якості освіти, основних процедур її забезпечення постійно розглядаються на засіданнях кафедр, 
інститутів, ректорату, Вченої ради університету. Щороку проводиться Навчально-методичний збір, на якому кожний 
викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним наповненням своїх дисциплін та 
забезпеченістю цієї дисципліни інформаційними та матеріально-технічними ресурсами. Кафедра має свою 
електронну пошту, чати Viber, Telegram, веб-сайт, сторінку в мережі Instagram, де отримує зворотній зв'язок від 
академічної спільноти.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В ДУТ для забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 
визначення відповідальних за здійснення процесів і процедур забезпечення якості вищої освіти створено 
Координаційну Раду. До неї входять представники ректорату, інститутів, кафедр та інших підрозділів, а також 
представники Студентської ради. Відповідальними за здійснення процесів і процедур забезпечення якості вищої 
освіти в ДУТ є: Навчально-методичний центр та навчально-методичні відділи освітньої діяльності інститутів, які 
відповідають за організацію, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу, організацію 
контролю за проведенням усіх видів навчальних занять, проведення контролю за діяльністю кафедр, організацію 
підвищення кваліфікації НПП; Науковий центр, Відділ організації проведення підготовки та атестації аспірантів та 
докторантів відповідають за забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних 
методів організації науково-дослідної роботи студентів, амспірантів; Інститути та кафедри відповідають за 
налагодження співпраці з підприємствами, які є потенційними роботодавцями, сприяють залученню їх 
представників до реалізації освітнього процесу, організації практик для студентів, а також за ефективне 
використання баз практик, своєчасне підвищення кваліфікації НПП; Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування 
та акредитації – за своєчасний моніторинг та аналіз заходів з питань забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти.

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ДУТ регулюються Статутом ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf;  Положенням про організацію освітнього процесу у 
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Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, затвердженого 
рішенням вченої ради ДУТ (протокол від 25.03.2015р. № 11), Колективним договором Державного університету 
телекомунікацій, який схвалений Конференцією трудового колективу ДУТ від 29 вересня 2020 р. зареєстрований: 
Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської в м. Києві районної державної адміністрації № 
125-20 від 01.10.2020 р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf, Кодексом академічної доброчесності 
Державного університету телекомунікацій зі змінами, затвердженими Вченою радою протокол від 25.05.2020 р. № 
18 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf, договором про 
надання освітньої послуги між ЗВО та фізичною (юридичною) особою (у двох примірниках, один з яких – у 
здобувача вищої освіти), контрактами з науково-педагогічними працівниками, посадовими інструкціями (що 
знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-педагогічними працівниками). Доступність документів, якими 
регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, забезпечується їх розміщення на сайті університету.

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

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
«Публічне обговорення освітньо-професійних програм» розміщений проект ОП з метою отримання зауважень та 
пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1812_22035458.pdf

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

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
«Освітньо-професійні програми» розміщена ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 
- прийняття ДУТ у квітні 2015 р. до Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), який надає можливості формування 
сучасних спеціальних компетентностей з врахуванням світових вимог, сприяє академічній мобільності здобувачів 
вищої освіти та НПП; 
- концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і 
набуття випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування спеціальних компетентностей, 
знань, умінь та навичок, відповідно до вимог роботодавців з використанням сучасного матеріально-технічного 
забезпечення; 
- залучення до освітнього процесу провідних фахівців з компаній-партнерів, спрямоване на знайомство з 
інноваційними напрямами діяльності компаній та отримання сертифікатів, які підтверджують наявність 
компетенцій відповідно до вимог роботодавців;
- надання знань щодо використання ІТ технологій, а саме: набуття навичок прикладного застосування штучного 
інтелекту та хмарних технологій, що сприяє використанню студентами всіх можливостей сучасних інформаційно-
телекомунікаційних засобів у майбутній роботі та у повсякденному житті;
- викладання дисциплін комунікативного блоку, посилена підготовка з англійської мови, спрямована на підготовку 
комунікабельних, ініціативних підприємців, організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, 
структурно та аналітично мислити, здатних максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з вітчизняними і 
зарубіжними партнерами та споживачами;
- високий рівень професіоналізму НПП кафедр, які забезпечують освітній процес, систематичне підвищення 
науково-педагогічної кваліфікації, що дає можливість безперервно удосконалювати професійні компетенції та 
педагогічну майстерність, та постійно оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик;
- форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання стандартів академічної доброчесності – 
створення всіх умов для розвитку самостійної та творчої роботи студентів, залучення студентів до наукових 
досліджень та розкриття тонкощів майбутньої професії;
- забезпечення дружнього, творчого освітнього середовища та психологічного комфорту під час навчання, що є 
підґрунтям швидкої адаптації студентів до вимог освітнього процесу та того, щоб студенти могли знайти своє місце у 
студентському колективі та в соціальному житті. 
Слабкі сторони ОП: - відсутність практики використання дуальної освіти за час реалізації ОП;
- недостатній обсяг державного замовлення для вступників на ОП.

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

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку держави й створенні умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості за ОП у 
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відповідності до Стратегії розвитку університету упродовж 3 років планується:
- розширити співпрацю із закордонними і вітчизняними підприємствами з метою виходу на міжнародні біржові 
торгові платформи;
- продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення 
складних практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових методик навчання;
- запровадити до ОП здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою;
- налагодити взаємодію з випускниками університету за ОП для поширення університетських цінностей, 
взаємодопомоги, встановлення зворотного зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу;
- брати участь у міжнародних проектах шляхом здійснення спільних наукових досліджень з іноземними партнерами 
та впровадження їх результатів в освітній процес за ОП;
- налагодити співпрацю з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної 
мобільності як здобувачів вищої освіти так і науково-педагогічних працівників кафедри, створення StartUp та 
спільних бізнес-проектів.

 

 
          
  

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.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Толубко Володимир Борисович

Дата: 12.01.2021 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

Облік і аудит навчальна дисципліна Облік і аудит.pdf r1Ancm7O7wdTQDBfZpQxGCHAU
7f7DXraed6KRi2zNDc=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Логістика навчальна дисципліна Логістика.pdf RNfBfsIvURo/1NMPREvpOLet8pq
A6PSjZ6MrLkZWVUQ=

Навчальна лабораторія № 417 «Маркетингових 
досліджень на базі компанії Веб студія UPWAY» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт.
2. Системний блок  HP Celeron G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 
500GB HDD, Монітор 23,6" VA, кeyboard, mouse. – (2017 
рік) – 3 шт.
3. Системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  DDR 1GB, 
HDD, Монітор 18,5 " TFT, кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 
шт.
4.  Системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT, кeyboard, mouse. (2007 рік) – 5 шт.
5. Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, Монітор 18" 
TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) – 3 шт.
6. Проектор «EpsonEB-S92», 2011 р. – 1 шт.
7. Відеопроектор «Acer».
Х 112Н (МR/JKV 11.001), 2017 р. – 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER PROFESSIONALI, 
Google Docs, Google Analytics, Google Trends - проведення 
та оцінка маркетингових досліджень, Yandex Analytics 
– для оцінки поведінки споживачів на сайти 
підприємства, Mind Map, Mindomo – для побудови 
маркетингових карт Microsoft Power BI – для 
аналітики і візуалізації інформації, Hohli Builder, 
Сreately, Piktochart, Google Charts, Vizualize – онлайн 
сервіси для створення інфографіки 

Інвестиції та кредитування бізнесу навчальна дисципліна Інвестиції та кредитування 
бізнесу.pdf

vctKL37LyJ9HhmfSu6ILkxSH8JG2
pth+gLdZ2ZHpqAw=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Інтернет-торгівля навчальна дисципліна Інтернет-торгівля.pdf QymMXbx2emu/nOlxkhGeXWsBO
dzGHnos7Ut0jO7uHfU=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Біржова діяльність навчальна дисципліна Біржова діяльність.pdf M/hJ8VqVOCKrHTShUs6YdAjuN
mQ11Jp09xe1emzhPi8=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
BIT eTrade – торговий термінал брокера фондового 
ринку.

Біржова діяльність курсова робота (проект) Метод. рекомендації до курсової 
з біржової діяльності.pdf

/1CPmiOrd+x1WWcRzMEe7BCruol
lvdoETLlqDZvViQw=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
BIT eTrade – торговий термінал брокера фондового 
ринку.

Інноваційне підприємництво навчальна дисципліна Інноваційне підприємництво.pdf lO2A2kODq8NRHBJcHwnT5Sap1h
6c/u/fAXD2shPIlQk=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 



Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

навчальна дисципліна Інформаційні системи і 
технології в підприємництві та 

торгівлі.pdf

N/4ztf342Ic2k3qQkoYtvGezStVB/b
PSRJKaukzJolI=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Аналіз фінансово-господарської 
діяльності ІТ-підприємств

навчальна дисципліна Аналіз фінансово-господаоської 
діяльності ІТ-підприємств.pdf

6BdsAHK4dpDp7FVBLbCKh6sNyH
AZh1k/iNY631H1v0M=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Організація ведення бізнесу навчальна дисципліна Організація ведення бізнесу.pdf +dezii8dGgkt4Y3caoccjrsMqaeiKIJ
mphVGmSWvK6A=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Організація комерційної діяльності навчальна дисципліна Організація комерційної 
діяльності.pdf

EpAhpkk4x40f3yVafjo24c9ebbyy4/
BQSQvdJz6j9Xo=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Ринок цінних паперів навчальна дисципліна Ринок цінних паперів.pdf a2Wd3g6UntqiWUul3gLaaaihoKiT
056FEzg6OSIlJ7g=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Googledocs, 
Googleanalytics, GoogleTrends – фомування та 
ефективного використання власного та залученого 
капіталу; Microsoft Power BI, Microsoft Visio, Microsoft 
PowerPoint – аналітика та візуалізація даних; 
HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для 
створення інфографіки; Microsoft Project, Spider Project 
Lite, OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel – управління 
проек¬тами; M.E.Doc, АППОД, СЕД Діло, Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook – документообіг

Державне та технічне регулювання 
торгівлі

навчальна дисципліна Державне та технічне 
регулювання торгівлі.pdf

nkja465cJc+5oR6evABblzfow83CI
whBVcc327kaCGw=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Бізнес-планування на підприємстві навчальна дисципліна Бізнес-планування на 
підприємстві.pdf

NLNyIJrostbgVIA2vM5ych+nFkyv
Hw0R0PNLNHY9u0A=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:



Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Бізнес-планування на підприємстві курсова робота (проект) Метод. рекомендації до курсової 
з Бізнес-планування.pdf

T3giIu0AzPdE6Bn7ps9bfy9jTLjrmi
QLcnUM1RkpFVc=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера

навчальна дисципліна Організація діяльності трейдера 
та торговельного брокера.pdf

mKB5/jBIRhx7wh39nT0X9FIf7ZD
ZQxk8T7bY8hsmass=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
BIT eTrade – торговий термінал брокера фондового 
ринку.

Економічна безпека підприємства навчальна дисципліна Економічна безпека 
підприємства.pdf

qVQYZYcggrGwZUbUy4rMW4rXaP
OmSQNXksDzT2nLbgs=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Виробнича практика практика МР_Виробнича практика_.pdf VqQyTTLlYZg6Yg/Wn9yUH2Zma4
ZVamtJkAZDzqJXXbw=

Виробнича практика проводиться згідно укладених 
договорів про співпрацю у компаніях-партнерах 
кафедри: ТОВ «Хоум Індівідуал» та ТОВ «Атем Груп» 
на їх матеріально-технічній базі.
Результатами виробничої практики є набуття 
студентами компетенцій щодо роботи на 
підприємстві та управління структурними 
підрозділами підприємств на первинному рівні, 
операційними системами та процесами в організаціях, 
підготовка звіту з практики.

Переддипломна практика практика Переддипломна практика.pdf ZSGvGlI46dRvd1mh+SyZElc7t6df
WGJBxFcnxVlPwPg=

Переддипломна практика проводиться згідно 
укладених договорів про співпрацю у компаніях-
партнерах кафедри на їх матеріально-технічній базі.
Результатом переддипломної практики є 
узагальнення, систематизація, закріплення та 
поглиблення знань студентів за спеціальністю, 
отримання навичок проведення аналізу діяльності 
конкретного об'єкту підприємництва з метою його 
використання при вирішенні наукового завдання 
кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота підсумкова атестація МЕТОД РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Бакалаврська робота_2020.pdf

LE84lPHddTlTUl8E6XcIJh01bi4An
KQQvyIGd7tcZZY=

Під час написання кваліфікаційної роботи 
використовуються можливості навчальної 
лабораторії № 520 «Онлайн лабораторія бізнесу» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc, а також можливості 
електронної бібліотеки 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/726

Зовнішньоекономічна діяльність навчальна дисципліна Зовнішньоекономічна 
діяльність.pdf

0aSfPSj8tp8HunO12S4xdhUv6TF9
CKCXDSTRg4p9IYo=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Організація торгівлі курсова робота (проект) Метод. рекомендації до курсової 
Організація торгівлі.pdf

5HTKSqiMGSwea5WM0CH8xOgifr
sLD/Dtzo9hbb+z0Ik=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.



Організація торгівлі навчальна дисципліна Організація торгівлі.pdf kMtovy4ynQWUYrnUFpjOl3yMft4F
mYRce9pXSVJiiho=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Фінанси, гроші і кредит навчальна дисципліна Фінанси, гроші і кредит.pdf 5l0t9H7zx8HA9sOJyHN8wh3nCA+
uVu5D7XLvgF5v4g0=

Навчальна лабораторія № 418 «Соціально-економічних 
досліджень» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. комп’ютери Intel Celeron J1800; 2,4 GBRA M; Intel HD 
Graphics - 13шт;  2016 рік
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р. - 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER  PROFESSIONALI, BM 
SPSS Statistics,  Microsoft project expert  - здійснення 
прогнозування соціальних процесів, Парус, HohliBuilder, 
Google Charts, Microsoft Power BI.

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

навчальна дисципліна ЗІТЗ.pdf LKzL53Hx48wFpL4Inmi/jMjoPQy1
yE5//RCxOzfTTMY=

Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 рік) – 15 шт.;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 шт.;
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 шт.
4) Стартовий набір з  RFID Arduino UNO - 26 шт.;
Програмне забезпечення:
Google Drive (Freeware license):
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
Пошукова система Google (Freeware license)
https://www.google.com
Cisco Packet tracer – 
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer 
Arduino IDE – https://www.arduino.cc/en/main/software 
Freeware license.
Навчальна лабораторія №221 «Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600 у складі: Ryzen 
3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 
23,8" IPS, кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, Freeware 
Licence.
Лабораторія №216.  «Лабораторія  штучного 
інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 р.), 8 шт. 
(2014 р.).
2. Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1. програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2. програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3. програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4. програма JESS, Freeware Licence;
5. програма JADE, Freeware Licence;
6. програма Neural Network Wizard 1.7, Freeware Licence;
7. програма MATLAB, Licence.
СЛ №111 «Антенне поле з вивчення новітніх 
супутникових телекомунікацій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1.Антенне поле центру EUTELSAT з налаштуванням 
супутникового інтернету:
антена TOOWAY(Ka-cat),(Ka –діапазон) – 4 шт.
Etria-3W,Transceiver basic KA-SAT-3 шт.
супутниковий модем VIASATSurfbeam– 3 шт.
ноутбуки для демонстрації налаштуванняToshiba - 2 
шт. (2013 року) супутникового інтернету 
2. Антенне поле центруEUTELSAT для налаштування 
супутникового телебачення та супутники AMOS, 
HotBird, Sirius:
антена TMVariant– 3 шт.
універсальний супутниковий конвектор TMPauxis- 9 
шт.
перемикач цифрового сигналу DiSEqC1.04x1 TMPauxis-1 
шт.
професійне обладнання Openbox– 1 шт.
супутникові HD ресивери EuroSky, GalaxyInovation - 2 
шт.
 Програмне забезпечення:
SatelliteAntennaAlignment,NovaforWindows

Іноземна мова навчальна дисципліна Іноземна мова.pdf 6U3CVUACbfAlPCQXdxWJp2bcW
m90E9WhfDPeAmkdtrA=

Навчальна лабораторія № 405 «Мовна лабораторія» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютер HPG-2 MT (моніторASUS,Wi-Fi-адаптер, 
TP-Linkkb, комп’ютерна мишкаHP, навушники SVENAP-
670 MVBlack) (2017 року) -12 шт.
2. Колонки MICROLAB 2.0 B-56 Black, 1 комплект.
3. лінгафонне обладнання
4. Відеопроектор  OrtomaDS 346, проекційний  екран 
AVScreen  3V100MMV,  
(2017 року) - 1шт.
Програмне забезпечення:
ОС Windows 7, MS Office 2010, Cache2015, C#,  Delphi 
XE10, pinnacle studio, MatCAD 14, MicroCAP 11,PHP, CSS, 
Statistika, Stadia, Rational Rose, Програмне забезпечення 
для: 
1. OlejniczakM. Englishfor Information Technology 
(1).VocationalEnglishCourseBook 1 [Мультимедійний 
підручник]/ MajaOlejniczak. PearsonEducationESL, 2015. 
– 80p. 
2. HillD. English for Information Technology 
(2).VocationalEnglishCourseBook 2 [Мультимедійний 
підручник]/David Hill. – Pearson EducationESL, 2015. – 
80p.
Oxford University Press, Ricca-McCarthy T., Duckworth M. 
English for Telecoms and Information Technology. – OUP., 
2016. – 96p.

Вища математика навчальна дисципліна Вища математика.pdf wcYX5+Odr/GgaA3i89VrgU91SDH
Z8js/7oL88mSK34M=

Навчальна лабораторія № 517 «Лабораторія вивчення 
вищої математики» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1.Сиcтемний блок CeleronG1810 2,6 GHz (виробник 
Україна),у складі: IntelCeleronCPUG1610, 2,6 GHz, 4 Gb, 
HDD 500 Gb; клавіатура, миш, (2013 року) - 21 шт.



2.Монітор Philips 196 V35 B, (виробництва Китай) (2013 
року  - 20 шт.
3.Монітор Philips227E4 L, (виробництва Китай) (2013 
року) - 1 шт.,
4.  Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер) 
HP LaserJetML212nfMFP(виробництва Китай), (2013 
року) - 1 шт.
5. Інтерактивна дошка -1 шт.
6. Мультимедійний інтерактивний проектор 
PanasonicPT-TW 331 R (виробництва Японія), 2013 року 
випуску.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010 WORD, EXCEL,  MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKERPROFESSIONAL, Спеціальне 
програмне забезпечення Maxima.

Економічна теорія навчальна дисципліна Економічна теорія.pdf r40ulPL1iwjzP5KurDqlL63YCHbdQ
IA0YQOodrfEs0s=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), 
комп’ютери з програмним забезпеченням для 
виконання практичних робіт: Googledocs, 
Googleanalytics – для проведення досліджень;  
HohliBuilder, GoogleCharts; Vizualize-онлайн сервіси для 
створення інфографіки; Microsoft PowerPoint –  
візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та 
візуалізація даних.

Групова динаміка та комунікації навчальна дисципліна Групова динаміка та 
комунікації.pdf

32cxIdn7RYududzlkr4mrqITsGIcH
BsvyKzEw4HbfRQ=

Навчальна лабораторія № 417 «Маркетингових 
досліджень на базі компанії Веб студія UPWAY» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт.
2. Системний блок  HP Celeron G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 
500GB HDD, Монітор 23,6" VA, кeyboard, mouse. – (2017 
рік) – 3 шт.
3. Системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  DDR 1GB, 
HDD, Монітор 18,5 " TFT, кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 
шт.
4.  Системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT, кeyboard, mouse. (2007 рік) – 5 шт.
5. Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, Монітор 18" 
TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) – 3 шт.
6. Проектор «EpsonEB-S92», 2011 р. – 1 шт.
7. Відеопроектор «Acer».
Х 112Н (МR/JKV 11.001), 2017 р. – 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Microsoft Power BI – для 
аналітики і візуалізації інформації Jira, Slack, Skype – 
для організації роботи над проектами, Only Office – 
ведення проектів онлайн, повна автоматизація 
проектування, Microsoft Project, Zoho Projects – 
програма управління проектами, Project Expert, E-
planificator, Enloop – для розробки бізнес-планів, 
Stormboard, Realtime Board, Mural для візуалізації 
результатів генерування інноваційних ідей.

Соціально-екологічна безпека 
життєдіяльності

навчальна дисципліна СЕБЖ.pdf beblxQRdr1qGifQvvBuM7UcU7fg1c
k5uacJuuwGdHpo=

Навчальна лабораторія № 1 «Безпеки 
життєдіяльності» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1.Проектор Acer X1223H (MR/JPR11.001), 20.05.2019
2. Лабораторні стенди.

Основи рекламної презентації навчальна дисципліна Основи рекламної 
презентації.pdf

QGvAzSZjRYpLNzPwr8CVaoaAaU2
18Wqh3JsLW7LLPtE=

Навчальна лабораторія № 417 «Маркетингових 
досліджень на базі компанії Веб студія UPWAY» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт.
2. Системний блок  HP Celeron G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 
500GB HDD, Монітор 23,6" VA, кeyboard, mouse. – (2017 
рік) – 3 шт.
3. Системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  DDR 1GB, 
HDD, Монітор 18,5 " TFT, кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 
шт.
4.  Системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT, кeyboard, mouse. (2007 рік) – 5 шт.
5. Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, Монітор 18" 
TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) – 3 шт.
6. Проектор «EpsonEB-S92», 2011 р. – 1 шт.
7. Відеопроектор «Acer».
Х 112Н (МR/JKV 11.001), 2017 р. – 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Yandex Analytics – для оцінки 
поведінки споживачів на сайти підприємства, Mind 
Map, Microsoft Power BI – для аналітики і візуалізації 
інформації, Only Office – ведення проектів онлайн, повна 
автоматизація проектування, Hohli Builder, Сreately, 
Piktochart, Google Charts, Vizualize – онлайн сервіси для 
створення інфографіки, Stormboard, Realtime Board, 
Mural для візуалізації результатів генерування 
інноваційних ідей.

Основи статистики і прогнозування 
економічних процесів

навчальна дисципліна Основи статистики і 
прогнозування економічних 

процесів.pdf

9r7SzObFt7b08F0DqeZhutRdNyc7
NnM01udE9qYorBo=

Навчальна лабораторія № 418 «Соціально-економічних 
досліджень» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. комп’ютери Intel Celeron J1800; 2,4 GBRA M; Intel HD 
Graphics - 13шт;  2016 рік
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р. - 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER  PROFESSIONALI, BM 
SPSS Statistics, Microsoft project expert  - здійснення 
прогнозування соціальних процесів, Парус, HohliBuilder, 
Microsoft Power BI.

Ділові комунікації (Українська мова 
за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна Ділові комунікації (укр.мова за 
проф. спрямуванням).pdf

cfcsS22hFBDbatQdQJb2tVoLM4AJl
Mks0q6G6cCB6kM=

Навчальна лабораторія № 518 «Віртуальний офіс для 
вивчення електронного документообігу АСКОД»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Celeron 3,2 Ghz, DDR 2 GB, HDD, 
Монітор 17” TFT, keyboard, mouse   -   (2016 року)- 17 шт.
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р.- 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.
4. Проектор ««Acer Х 1223 Н», 2018 р.- 1 шт.
Програмне забезпечення:
Windows 7 Професійний,  Microsoft Office 2010, Opera, 



Office 2003, EZET,   Adobe Reader 8, Total Commander, 
Chrom, 1С підприємство. 
Ліцензоване програмне забезпечення:
1. «Система електронного документообігу АСКОД»;
2. Системи «ДІЛО»,  «АРХІВНЕДІЛО».

Управлінські рішення в процесі 
українського державотворення

навчальна дисципліна Управлінські рішення в процесі 
українського 

державотворення.pdf

PcpnUREFwFWhmR91Oxbv5WGv
mepbR1VCH7QrXPZGQug=

Навчальна лабораторія № 415 «Навчально-
тренувальна фірма «IT- лідер»
 Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок  Celeron 3,2Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse.(2009 рік) – 1 шт.
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р.- 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer  Х 113» 2017 р. - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010

Філософія навчальна дисципліна Філософія.pdf 30T6wWHxaSJ9iAOkqptKpYsyPI6f
0b3VZderNf5pMIg=

Навчальна лабораторія № 518 «Віртуальний офіс для 
вивчення електронного документообігу АСКОД»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Celeron 3,2 Ghz, DDR 2 GB, HDD, 
Монітор 17” TFT, keyboard, mouse   -   (2016 року)- 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.
4. Проектор ««Acer Х 1223 Н», 2018 р.- 1 шт.
Програмне забезпечення:
Windows 7 Професійний,  Microsoft Office 2010

Етика ділового спілкування та 
риторика

навчальна дисципліна Етика ділового спілкування та 
риторика.pdf

tqo/JLyomr5Tb5Ai4asdk30GzL9c0
b+XLq1BmBgR0vM=

Навчальна лабораторія № 518 «Віртуальний офіс для 
вивчення електронного документообігу АСКОД»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Celeron 3,2 Ghz, DDR 2 GB, HDD, 
Монітор 17” TFT, keyboard, mouse   -   (2016 року)- 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.
4. Проектор ««Acer Х 1223 Н», 2018 р.- 1 шт.
Програмне забезпечення:
Windows 7 Професійний,  Microsoft Office 2010

Хмарні технології навчальна дисципліна Хмарні технології.pdf 7rhLtXaxx/kKRaSlVp9t2fKJvUBKd
inIBYtQPdQyIWE=

Навчальна лабораторія №221 «Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600 у складі: Ryzen 
3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 
23,8" IPS, кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, Freeware 
Licence.

Штучний інтелект навчальна дисципліна Штучний інтелект.pdf /kwt2voN5lcsQ5tUWZG1dGU6Ptz6
TU2puWMALz3kLe4=

Лабораторія №216.  «Лабораторія  штучного 
інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 р.), 8 шт. 
(2014 р.).
2. Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1. програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2. програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3. програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4. програма JESS, Freeware Licence;
5. програма JADE, Freeware Licence;
6. програма Neural Network Wizard 1.7, Freeware Licence;
7. програма MATLAB, Licence.

Основи підприємництва навчальна дисципліна Основи підприємництва.pdf 4Zj72r5CFQiAIoe5Eu2egA4vYKb/1q
fiNDjGTzjgi8U=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)

навчальна дисципліна Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент).pdf

QRF2pEzOuHk9tC0O0luPRMBNq
pn0XLXRIefToypvSak=

Навчальна лабораторія № 415 «Навчально-
тренувальна фірма «IT- лідер»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок  Celeron 3,2Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse.(2009 рік) – 14 шт.
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р.- 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer  Х 113» 2017 р. - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Microsoft Project, OpenProj, 
GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft Visio

Маркетинг навчальна дисципліна Маркетинг.pdf 7sUqfPVXT5WzDRskPU9frqrw2zzJ
EPLyhCiiDequQco=

Навчальна лабораторія № 417 «Маркетингових 
досліджень на базі компанії Веб студія UPWAY» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт.
2. Системний блок  HP Celeron G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 
500GB HDD, Монітор 23,6" VA, кeyboard, mouse. – (2017 
рік) – 3 шт.
3. Системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  DDR 1GB, 
HDD, Монітор 18,5 " TFT, кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 
шт.
4.  Системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT, кeyboard, mouse. (2007 рік) – 5 шт.
5. Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, Монітор 18" 
TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) – 3 шт.
6. Проектор «EpsonEB-S92», 2011 р. – 1 шт.
7. Відеопроектор «Acer».
Х 112Н (МR/JKV 11.001), 2017 р. – 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER PROFESSIONALI, 
Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends –  проведення 
та оцінка маркетингових досліджень; HohliBuilder, 
GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення 
інфографіки; Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних 
Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних.

Економіка підприємства навчальна дисципліна Економіка підприємства.pdf 4ZYSvd9D97xP87AjzQ0mYB2u7Kh
oIp9UzNc7pOIVhuw=

Навчальна лабораторія № 418 «Соціально-економічних 
досліджень» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. комп’ютери Intel Celeron J1800; 2,4 GBRA M; Intel HD 
Graphics - 13шт;  2016 рік
2. Проектор «Optoma Х 341», 2018 р. - 1 шт.
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 шт.



Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER  PROFESSIONALI, BM 
SPSS Statistics, Microsoft project expert  - здійснення 
прогнозування соціальних процесів, Парус, HohliBuilder, 
Google Charts, Vizualize-онлайн сервіси для створення 
інфографіки, Microsoft Power BI.

Правові основи бізнесу навчальна дисципліна Правові основи бізнесу.pdf LA4v3hADo2j2z0Gqh263oXAJpm6
7hCCFw9BAQnbzJ9I=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013,  програмно-апаратний 
комплекс «Ліга: Закон»

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

навчальна дисципліна Товарознавство на ринку 
товарів та послуг.pdf

w2A3fFqCKPTK+3TK7+wxt9HfttH
X4QPxKuOF8/0/HC8=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійне 
програмне забезпечення 1С: Підприємництво 8.3, BAS 
Бухгалтерія, M.E.Doc.

Ціноутворення навчальна дисципліна Ціноутворення.pdf o8FisFDmn0r6V7ey8mK7ACzAyby
uQzSLspdwFVFeTjI=

Навчальна лабораторія № 520 «Онлайн лабораторія 
бізнесу» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – 
ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: 
Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 шт.
2. Системний блок  Pentium E2180,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. ( 2009 рік) – 14 шт.
3.  Проектор Асег 1223 – (2019 року) - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, 
Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, 
Publisher, інструменти для малого бізнесу), Googledocs, 
Googleanalytics, GoogleTrends – фомування та 
ефективного використання власного та залученого 
капіталу; Microsoft Power BI, Microsoft Visio, Microsoft 
PowerPoint – аналітика та візуалізація даних; 
HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для 
створення інфографіки; Microsoft Project, Spider Project 
Lite, OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel – управління 
проек¬тами; M.E.Doc, АППОД, СЕД Діло, Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook – документообіг.

 
* 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 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування

90368 Сьомкіна Тетяна 
Віталіївна

Професор кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ростовський державний 
університет ім Суслова, 

рік закінчення: 1985, 
спеціальність:  політична 

економія, Диплом 
доктора наук ДД 003779, 

виданий 16.09.2004, 
Атестат професора 02ПP 

003997, виданий 
16.02.2006

30 Економічна теорія Підвищення кваліфікації: 1. 
Національна Академія педагогічних 
наук Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти»  СП 35830447/1883-19 від 
20.09.2019р.
«Підготовка економістів: 
інноваційний підхід».
2. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1: 
- Dymenko, R., Somkina, T., Lytvynova, 
O., Loban, O. Features of the Ukrainian 
software developers // Journal of 
Thermoelectricity, Vol.4. 2018. Р.78-
88(Scopus)
- Zghurska Oksana, Somkina Tetiana, 
Dymenko Ruslan, Kapeliushna Tetiana. 
Diversification Strategy of 
Entrepreneurial Activity in Conditions 
of European Integration. International 
Journal of Innovative Technology and 
Exploring Engineering.Volume-9 Issue 
1. November. 2019. P.4809-4815 
(Scopus)
- Zghurska O, Somkina T, Melnichuk L, 
Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro-Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179 (Scopus)
Підпункт 2:
- Гужавіна І.В. Сьомкіна Т.В., 
Згурська О.М. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством. Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 11-14
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди 
розвитку світової біржової торгівлі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. 
№ 24. С. 5 - 9.
- Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В., 
Згурська О.М Методологічні засади 
управління прибутком торгівельного 
підприємства /  Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В., Згурська О.М // 



Збірник наукових праць Державного 
університету телекомунікацій 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 
2020. - № 1(31). - C. 107-113. 
- Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. Цінові 
тенденції на національному ринку 
агропромисловості. Агросвіт. 2020. 
№ 8. С. 8–14.
- - Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. 
Фінансовий стан вітчизняних 
підприємств АПК та особливості 
діяльності на фондовому ринку. 
Економіка та держава. 2020. № 5. С. 
23–27.
- - Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. Стан 
інноваційно-інформаційного 
розвитку агропромислових 
підприємств. Міжнародний науково-
виробничий журнал «Економіка 
АПК». 2020. С. 35-48.
- Сьомкіна Т.В. «Порогове значення 
пакету акцій як інструмент 
управління корпоративним 
капіталом» / Сьомкіна Т.В., Дименко 
Р.А., Лобань О.О. // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1 
(27). – С.51-56.
- Сьомкіна Т.В., Стельмашенко О.О. 
Інтерактивні методи навчання як 
інструмент підвищення ефективності 
та якості освіти /Т.В.Сьомкіна, О.О. 
Стельмашенко // Збірник наукових 
праць Донецького державного 
університету управління «Проблеми 
та перспективи забезпечення 
стабільного соціально-економічного 
розвитку». Серія «Економіка». Т. ХVІ, 
вип. 296. Ч. ІІ. - Маріуполь, ДонДУУ, 
2015. - С. 87-94
- Сьомкіна Т. В. Принципи 
економічного еволюціонізму в 
розвитку сучасних форм 
транснаціональних корпорацій / Т.В. 
Сьомкіна // Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної 
власності – 2015. – Вип. 1. – Том 3. – 
С. 196-199.
Методологічні підходи до аналізу 
складових ринкового середовища 
підприємств телекомунікаційної 
сфери / Т. В. Сьомкіна // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. - 2015. - № 2. - 
С. 27-32. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_201
5_2_6.
- Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації 
умов підприємницької діяльності 
сучасного суспільства (історичний 
аспект) ) / Т.В. Сьомкіна //Збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 
«Економіка. Менеджмент. Бізнес» - 
2016. - № 2 (16). - С. 30-34
- Сьомкіна Т. В. «Підготовка 
економістів: інноваційний зміст 
навчання» / Сьомкіна Т. В., 
Воскобоєва О. В., Ромащенко О. С. // 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2019. – № 1 (27). – С.76-84.
- Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В. 
Згурська О.М. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2019. С. 114-125
- Сьомкіна Т.В., Дименко Р.А., Лобань 
О.О. Порогове значення пакету акцій 
як інструмент управління 
корпоративним капіталом / Т.В. 
Сьомкіна, Р.А. Дименко,  О.О. Лобань 
// Збірник наукових праць 
Державного університету 
телекомунікацій. «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес» - 2019. - № 1 
(27). - С. 51-56
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.  
«Концептуальні чинники 
застосування методів оцінки 
ефективності диверсифікації 
діяльності підприємства» / Сьомкіна 
Т. В., Згурська О. М.   // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 
(28). – С.88-96
- Сьомкіна Т.В. «Теоретико-
методологічний підхід до вибору 
стратегій диверсифікації 
підприємства» /Сьомкіна Т.В., 
Згурскаа О.М. // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 
(29). – С.25-34
- Сьомкіна Т.В. «Адаптація 
вітчизняного ВНЗ до функціонування 
в умовах сучасного інституційного 
середовища (організаційно-правовий 
аспект)» / Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. 
// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2018. – № 2 (24). – С.36-42.
- Сьомкіна Т.В. «Концептуальні 
основи реалізації конкурентних 
переваг в межах корпоративних 
структур» / Сьомкіна Т.В., Лобань 
О.О. // Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. – 2018. – № 3 (25). – С.35-41.
- Сьомкіна Т.В. Теоретичні підходи до 
аналізу функціонування суб’єкта 
підприємницької діяльності / Т.В. 
Сьомкіна //Збірник наукових праць 
Державного університету 
телекомунікацій. «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес» - 2017. - № 3 
(21). - С. 28-34
- Сьомкіна Т.В. Концептуальні основи 
формування конкурентних переваг 
сучасної корпоративної структури) / 
Т.В. Сьомкіна//Збірник наукових 
праць Державного університету 
телекомунікацій. «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес» - 2017. - № 1 
(19). - С. 19-23
- Сьомкіна Т.В. Методологічні 
підходи до державного регулювання 



функціонування інтегрованих 
підприємницьких систем в сфері 
телекомунікацій/ Т.В. Сьомкіна 
//Збірник наукових праць 
Державного університету 
телекомунікацій. «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес» - 2016. - № 4 
(18). - С. 33-37
Підпункт 3:
- Сьомкіна Т.В., Згурська О.М., 
Гужавіна І.В. Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611 
- Сьомкіна Т.В., Лобань О.О., 
Дименко Р.А., Литвинова О.В. 
Економічна теорія. Методичні 
матеріали, завдання, тести 
Навчальний посібник. /Під 
редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 
2018. – 390 с.
- Golovnina O.G., Somkina Т.V. 
Estimation of influence of state 
regulation on development of the social 
capital of the subject of managing. 
Competitiveness of entrepreneurial 
structures: features and рospects: 
Collective monograph. - Agenda 
Publishing House, Coventry, United 
Kingdom, 2018. Р. 32–46.  
- Somkina T., Lytvynova O., Loban O. 
Corporate management informational 
aspect «MANAGMENT OF THE 21ST 
CENTURY: GLOBALIZATION         
CHALLENGES»: monograph – Prague, 
2018, - 118-123.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М.  
Концептуальні аспекти формування 
системи інноваційних стратегій 
диверсифікації агропромислових 
підприємств. Прогнозування і 
планування розвитку економіки: 
мікроекономічний та 
макроекономічний рівні: [колективна 
монографія], Каунас (Литва), 2019. С. 
531–546.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. 
Система інноваційних стратегій 
диверсифікації. Економічний 
розвиток: глобальні тенденції та 
національні особливості: [колективна 
монографія], Рига (Латвія), 2020. С. 
311–356.  
Підпункт 4:
- Кандидат економічних наук 
Перькова Олена Олександрівна, 
2012р. 
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 10:
- Проректор з наукової роботи 
Макеївського економіко-
гуманітарного інституту, 2015-
2014р.р.
Підпункт 11
- Член спеціалізованої вченої ради Д 
26.861.03 з правом прийняття до 
розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)»
Підпункт 13: 
- Методичні рекомендації для 
виконання та захисту курсових робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» / 
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань 
О.О. – Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 30
- Методичні рекомендації для 
проведення практичних та 
семінарських занять з дисципліни  
«Правове регулювання трудових 
відносин» / Сьомкіна Т.В. Лобань 
О.О. – Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 33 с.
- Методичні рекомендації для 
проходження та захисту ознайомчої 
практики для студентів ОКР 
«Бвкалавр» денної фори навчання / 
О.Ю. Гусєва, Т.В. Сьомкіна С.В. 
Легомінова, О.О. Лобань – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 35
- Методичні рекомендації для 
проведення практичних та 
семінарських занять з дисципліни 
«Договірне право» для студентів  ОКР 
«Магістр»  денної і заочної форм 
навчання / Лобань О.О., Молдавчук 
Н.М., Литвинова О.В., Сьомкіна Т.В. - 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2018. – 35с.
Підпункт 14: 
 робота у складі журі  Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт, 2014р.
Підпункт 15:
- Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. 
Інтернет-реклама як інструмент 
здійснення власного бізнесу // 
Маркетинг майбутнього: виклики та 
реалії: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 
Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально- 



науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2017. – 395 с.;
- Сьомкіна Т.В. «Методологічні 
підходи до державного регулювання 
інтегрованих підприємницьких 
систем у сфері телекомунікацій» // 
Регионального семинара МСЭ 
«Тенденции развития конвергентных 
сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»  
[17-18 ноября 2016 г.] Київ: ГУТ – 
2016.  – С.188-192.
Сьомкіна Т.В., Садовський Д.С. 
Формування бізнес-моделі 
підприємства: сфера застосування та 
фактори успіху Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 11 лютого 2020 
року) / Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С. 68-69
Сьомкіна Т.В., Тютюнник О.С. 
Формування та реалізація 
конкурентної стратегії в 
підприємництві Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 11 лютого 2020 
року) / Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С.69-71
Сьомкіна Т.В., Слободенюк Т.В. 
Методи ведення бізнесу в Інтернеті 
Матеріали І Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 11 
лютого 2020 року) / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020.С. 
100-102
Сьомкіна Т.В., Тимощук Н.С. Сучасні 
інформаційні технології ведення 
бізнесу Матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 
Київ, 11 лютого 2020 року) / 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С.102-103
Сьомкіна Т.В., Сіненко А.О. 
Управління знаннями в сучасному 
підприємництві Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 11 лютого 2020 
року) / Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С.112-115
Сьомкіна Т.В., Косенко А.С. Система 
біржових торгів та її вдосконалення 
// Матеріали І Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 11 
лютого 2020 року) / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
225-227
Підпункт16:
- Академік АЕН України

348274 Гужавіна Іна 
Василівна

доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Донецький інститут 
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господарського права, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 050104 

Фінанси і кредит, Диплом 
кандидата наук ДK 

034987, виданий 
08.06.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 034918, 
виданий 25.04.2013

18 Облік і аудит Підвищення кваліфікації: 1. 
Сертифікат учасника І Міжнародної-
науково практичної конференції 
«Economic and culturological 
positioning of Ukraine in a globalized 
world space», м. Кошице 
(Словаччина), 15 – 19 лютого 2016 р.
2. Компанія 5 PL, сертифікат № 
5PL20182704K13 Тема «Логістичне 
управління соціально-економічними 
системами: правовий, фінансовий, 
маркетинговий аспекти», Київ 
27.04.2018 р. 
3. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-353 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4170 від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, Центр іноземних 
мов 
5.Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O, Somkina T, Melnichuk L, 
Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro-Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179 (Scopus)
Підпункт 2: 
- Гужавіна І. В. Особливості обліку 
запасів на торговельних 
підприємствах. Ефективна економіка. 
2020. № 12.  URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8420
- Гужавіна І.В. Сьомкіна Т.В., 
Згурська О.М. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 11-14
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди 
розвитку світової біржової торгівлі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. 
№ 24. С. 5 - 9.
- Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В. 
Згурська О.М. Методологічні засади 
управління прибутком торгівельного 
підприємства.  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. № 1 (31). 
С.107-113.
- Zghurska O., Somkina T., Melnichuk 
L., Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro-Industrial 
Enterprises of Ukraine International 



Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179.
- Гужавіна І.В.  Класифікація витрат 
як основа управлінського обліку 
Ефективна економіка. 2021. № 1 
(подано до друку)
- Гужавіна І. В., Дименко Р. А., 
Лобань О. О. Економіко-правові 
аспекти впровадження інновацій на 
підприємствах  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). 
С.35-41
- Гужавіна І.В. Фінансова стратегія та 
її роль в системі управління 
підприємством  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.2019. № 4 (30). 
С.85-91.
- Астапова Г.В., Гужавіна І.В. 
Методичне забезпечення реалізації 
інвестиційної моделі приватизації 
авіаційних підприємств Збірник 
наукових праць 2016. Вип. 54. – С. 3-
10.
- Беляєва Г.В, Гужавіна І.В. 
Економічне обґрунтування 
енергоефективності впровадження 
заходів з енергозбереження в умовах 
підприємств авіаційної 
промисловості / Беляєва Г.В., 
Гужавіна І.В. Проблеми підвищення 
ефективності інфраструктури 2016, 
Вип. 56. – С. 13-20.
- Гужавіна І.В. Вдосконалення оцінки 
показників фінансової стійкості 
підприємства.. Збірник наукових 
праць Проблеми системного підходу 
в економіці. Вип.58., 2017, С. 30-38.
- Гужавіна І.В. Методика аналізу 
банкрутства підприємств та шляхи її 
вдосконалення/  записки 
Національного університету 
«Острозька академія». Серія 
«Економіка»:  Видавництво 
Національного університету. Випуск 
7(35)., 2017. С-121-129.
Підпункт 3:
- Somkina T., Huzhavina I., Zhurska O. 
Problems of institutionalization and 
transnationalization of the modern 
enterprises institutional environment. 
Collective monograph. Management of 
the 21 st century: globalization 
challenges. issue 3 Prague 2020. 287 p,
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит. 
Навчальний посібник К.: ДУТ, 2020. 
221 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Гужавіна І.В. Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. К.: ДУТ, 
2020. 202 с.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О.М., 
Гужавіна І.В. Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер  0120U105094).
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Формування економіко-правової 
платформи інноваційного 
підприємства» (реєстраційний номер 
0117U006381).

Підпункт 13: 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=621
- Гужавіна І.В. Франчайзинг та 
комерційні послуги на ринку 
телекомунікацій: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225 
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
методичні вказівки для самостійної 
роботи з дисципліни «Облік і аудит» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2019. 
15 с.
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
методичні вказівки для практичних 
занять  з дисципліни «Облік і аудит» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 



біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2019. 
20 с.
- Гужавіна І.В. О Франчайзинг та 
комерційні послуги на ринку 
телекомунікаці: методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Франчайзинг та комерційні послуги 
на ринку телекомунікаці» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
15 с.
- Гужавіна І.В. Аналіз фінансово-
господарської діяльності ІТ-
підприємств: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=926
- Гужавіна І.В. Ринок фінансових 
послуг: матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форм навчання. Київ : ДУТ, 2020. 
URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id= 2978
- Гужавіна І.В. Аналіз бізнес-процесів 
ІТ-підприємств: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id= 2982
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «IT-
підприємець» 
Підпункт 15:
- Гужавіна І.В., Хуторна А.В. 
Особливості підприємництва в сфері 
торгівлі Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 26–28.
- Гужавіна І.В., Балим Є. Роль 
інформаційних технологій в 
управлінні підприємством 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 88–
91.
- Гужавіна І.В. Поліщук Н.Ю. 
Маркетингова стратегія. Особливості 
впровадження та формування. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 18-
19 грудня 2019 рокур.) / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. Київ, 2019. 
С.158-162
- Гужавіна І.В. Шляхи запобігання 
загрози банкрутства підприємства на 
основі прогнозування. Збірник тез 
доповідей наукових читань, 
«Стратегічні детермінанти соціально 
- економічного розвитку в умовах 
трансформаційних перетворень», 
присвячених пам’яті В.П.Череваня 
[Текст] : ВНЗ "Київський університет 
ринкових відносин". К., 2018. С.152-
155
- Гужавіна І.В. Вдосконалення 
облікової політики підприємств 
туристичного бізнесу: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
конференції  «Гостинність, сервіс, 
туризм», м. Киів  14-15 квітня 2016 р.. 
С. 131-135.
- Гужавіна І.В. Діагностика 
фінансової неспроможності 
підприємств: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Фінанси, теорія і практика», м. 
Київ.: Національний Авіаційний 
Університет, м. Київ 19 листопада 
2015 р. – С.53
- Гужавіна І.В. До питання зростання 
вартості підприємства за рахунок 
створення резервного фонду: 
Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні 
проблеми бухгалтерського обліку і 
аудиту в сьогоденні», м. Київ.: 
Національний Авіаційний 
Університет 26 листопада 2015 р. – 
С.19.
- Гужавіна І.В. Аутсорсинг як новий 
метод в системі менеджменту 
підприємства: Матеріали I 
Міжнародної науково-практичної 
конференції,  «Економіко-
культурологічне позиціонування 
України в світовому глобалізованому 
просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 
року): Кошице, 2016. –  С.193-195
- Гужавіна І.В. Удосконалення 
методичного забезпечення обліку та 
аналізу результатів діяльності 
авіаційних підприємств: матеріали І 
галузевої науково-практичної 
Інтернет конференції «Фінанси 
підприємств авіаційної 
промисловості і транспорту»  22 
квітня 2016 року- К. С. 21-22



Підпункт 18.  наукове консультування 
установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років.
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Аудиторська фірма «Донбасс 
Аудит Сервіс» Договор № 1281/тм від 
03.09.2018 р.
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

223560 Дарчук Вероніка 
Геннадіївна

До-цент кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 050103 
Міжнародна економіка

5 Логістика Інформація про кваліфікацію 
викладача:
-Донецький національний 
університет економіки та торгівлі  
імені Михайла Туган- Барановського, 
2009р.,спеціальність – міжнародна 
економіка, кваліфікація – магістр з 
міжнародної економіки; 
-кандидат економічних наук, диплом  
ДК № 021995, 2014 р., 
08.00.03 –  «Економіка та управління 
національним господарством » тема 
дисертації: «Формування 
стратегічних основ розвитку 
сільського (зеленого) туризму в 
Україні».
Підвищення кваліфікації: 
1)  Інститут підвищення кваліфікації  
ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» (м. 
Маріуполь), за напрямом 
«Управління маркетинговою 
конкурентоспроможністю 
підприємства», Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 12 СПВ № 
138996 від 30.11.2016 р. ; 
2)  ТОВ «ЛС-Лоджистік»,  м. Київ, 
відділ логістики,   2016 р.; 
3)  Національна Академія 
педагогічних наук Центральний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»  СП 3583044 
7/1867-19 від 22.09.2019 р. Тема: 
«Використання сучасних наукових 
досліджень у методиці викладання 
професійної іноземної мови»; 
4)  Сертифікат Upper intermediate  
CEF В2 від 16.08.2018; 
5) Практичний курс з основ роботи з 
Microsoft Dynamics 365 і Dynamics 
Portal. 
6) Certificate No. M 213129 
International Internship Programme for 
university Lecturers «European 
Responses to Global Education 
Challenges» Title of evaluated lecture 
(presentation language): „Students' 
Scientific Activity in Ukrainian 
Universities” (English) Poznan, Wyisza 
Szkota Pedagogikf I Admfnistracji Im. 
Mleszka I w Poznaniu 13-24.01.2020 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
 Vynogradova O., Drocina N.S., 
Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. 
Theoretical approaches to the definition 
of Internet marketing: Ukrainian 
dimension. Innovative Marketing, 2020, 
16(1), Р.89-103. DOI 
http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).202
0.09/ URL:  https://bit.ly/32fRIvB 
Підпункт 2 :
1. Дарчук В. Кошіль А Маркетингові 
інструменти управління 
нестабільними системами // Наука 
онлайн: Міжнародний електронний 
науковий журнал. 2020. №6. URL: 
https://nauka-
online.com/ua/publications/ekonomika
/2020/6/marketingovye-instrumenty-
upravleniya-nestabilnymi-sistemami/  
2. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. 
Дарчук В.Г. Можливості месенджер-
маркетингу для просування товарів 
та послуг в інтернеті. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. 
С 11-20. URL:  https://bit.ly/3cE9CKs  
3. Совершенна І. О., Дарчук В. Г., 
Крижко О. В., Єрмак Ю. С. 
Дистинктивність Інтернет-брендінгу. 
Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука". 2020. №10. URL:  
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/10/6082  
4. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг 
в системі формування бренду. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 
2019. № 1 С. 92-96. URL: 
http://bit.ly/2IF48lN 
5. Vynogradovа O., Drokina N., Darchuk 
V. Perspectives of online affiliate 
marketing for Ukrainian enterprises. 
Молодий вчений. 2018. № 4 (56) 
квітень 2018 р. С.111-119. URL: 
https://bit.ly/3fx1M75   Входить до 
реф. науком. БД  РИНЦ, 
ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 
Research Bible, Index Copernicus.  
6. Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г., Крижко 
О.В. Інструменти бізнес-аналітики 
для візуалізації маркетингових даних. 
Науковий журнал «Причорноморські 
економічні студії». Одеса, 2018. 
26/2018. С.128-138. URL: 
https://bit.ly/3hxBxiv   Входить до 
реф. науком. БД  Index Copernicus: 
Indexed in the ICI Journal Master List.  
7. Дарчук В.Г., Крижко О.В. 
Інформаційні системи в 
маркетинговій діяльності Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. Збірник 
наукових праць. Київ: ДУТ, 2016. № 4 



С. 113-120. URL: 
https://bit.ly/34EKbqS    
8. Виноградова О. В., Дарчук   В. Г. 
Транспортні проблеми розвитку 
сільського туризму в Україні  Збірник 
наукових праць Державного 
економіко-технологічного 
університету транспорту. Сер. : 
Економіка і управління. - 2015. - Вип. 
34.  С. 17-22. URL: 
https://bit.ly/3hq8zBL  .
Підпункт 3 : 
Дарчук В.Г.  Аналіз та планування 
маркетингової діяльності. 
Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 
2019. 146 с. URL: 
http://bit.ly/33aTM6w 
 Підпункт 8: 
відповідальний виконавець 
госпдоговірної науково-дослідної 
роботи за темою «Розробка 
алгоритму підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом створення 
моделі підбору релевантних 
оголошень» (реєстраційний номер 
0119U100116) 
Підпункт 13:
1. Логістика: Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / Дарчук 
В.Г.; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.  
URL: http://bit.ly/2U3FvEA 
2. Дарчук В.Г. Аналіз та планування 
маркетингової діяльності. 
Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 
2019.  146 с. URL: 
http://bit.ly/33aTM6w 
3. Аналіз і планування маркетингової 
діяльності : Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Дарчук В.Г.; 
кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.  
URL: http://bit.ly/2veNypK 
4. Управління продажами та 
брендами : Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Дарчук В.Г.; 
кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.  
URL: http://bit.ly/2IDTV95 
5. Маркетингові дослідження та 
бізнес-аналітика : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / Дарчук 
В.Г.; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ. 
URL: http://bit.ly/2wOUf2f 
6.Маркетингові комунікації : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Дарчук В.Г., 
Крижко О.В..; кафедра маркетингу. 
Київ: ДУТ. URL: http://bit.ly/2IFkTgT 
Підпункт 15:
1. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи 
створення сайту як інструмента 
Інтернет-маркетингу Тези IIІ 
International Scientific Conference 
Modern Transformation in Economics 
and Management: Conference 
Proceedings, Part II March 29th, 2019. 
Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 
146 pages. P.15-19 . 
2. Дарчук В.Г., Бесараб К. С. 
Міжнародний досвід використання 
еко-технологій у маркетинговій 
стратегії сучасного підприємства// 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.18-21
3. Дарчук В.Г. Позіціонування 
розробників програмного 
забезпечення з українським корінням 
на світових ринках ІТ рішень // 
Іnternational Scientific Conference The 
modern trends in the development of 
business social responsibility June 29th. 
2018
4. Дарчук В.Г.  Сучасні технології 
управління комунікаційними 
процесами в маркетингових 
комунікаціях//Маркетинг 
майбутнього: виклики та реалії: 
Матер. І Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 
2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С 68-69. 
5. Дарчук В.Г.  Результати 
маркетингових досліджень 
конкурентного середовища на 
телекомунікаційному ринку  
України// Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку системи 
управління в Україні та світі: 
Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 16-
17 березня 2017р.) / ННІМП, ДУТ. – 
Київ: ДУТ, ННІМП , 2017..
6. Дарчук В.Г.  Критерії розвитку 
мотивації персоналу підприємства // 
Актуальні проблеми управління та 
економічного розвитку в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практ. конф. (м. 
Київ, 20 грудня 2016 р.) / ННІМП 
ДУТ. – Київ, 2016.
Підпункт 17:  
досвід практичної роботи 5 років – 
керівник мережі магазинів жіночого 
одягу "Verona" (м.Київ, м.Бориспіль). 
Основний вид економічної 
діяльності: 47.71 Роздрібна торгівля 
одягом в спеціалізованих магазинах.  
Підпункт 18.  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  ВЕБ-



СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про 
співпрацю №101117/10-2017 
(Меморандум про взаєморозуміння); 
ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про 
співпрацю № 57/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0119U100116 за темою «Розробка 
алгоритму підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом створення 
моделі підбору релевантних 
оголошень»;  ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ» - Договір про 
співпрацю № 56/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0120U101138 за темою «Створення 
каталогу категорій товарів і послуг 
для подальшого таргетування 
медійної і нативної реклами на 
інтереси Інтернет користувачів»; ТОВ 
«UDS CONSULTING» - Договір про 
співпрацю №1/21.2017.

322264 Капелюшна Тетяна 
Вікторівна

Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ДK 030756, виданий 

29.09.2015

13 Інвестиції та 
кредитування бізнесу

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2005 р.,
спеціальність – менеджмент, 
кваліфікація – бакалавр 
менеджменту.
2. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.,
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація – магістр з 
менеджменту
кандидат економічних наук, диплом 
ДК №030756 від 29 вересня 2015р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Механізм управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг»
Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
атестат доцента АД №004582 від 14 
травня 2020 року
Підвищення кваліфікації: 1. Захист 
кандидатської дисертації зі 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) на 
тему: «Механізм управління сталим 
розвитком промислових підприємств 
та підприємств сфери послуг», 
диплом
ДК №030756 від 29 вересня 2015р.,
2. Сертифікат HP Accredited Technical 
Associate HP ATA-IT for Business № 
wawzP-HaC6 від 20.05.2016 р.
3. Сертифікат учасника «Стратегічні 
сесії: інноваційні  технології в 
публічному управлінні та бізнесі», м. 
Київ, 26 лютого 2019 року 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4131  від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет ред. Тараса 
Шевченка. «Центр іноземних мов» 
5. Сертифікат учасника міжнародної-
науково практичної конференції 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences – 2019». М. Будапешт 
(Угорщина), 30 листопада 2019 року
6. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352 
7. Семінар «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
29.01.2020 року, свідоцтво № CS020-
049 
8. Сертифікований курс 
«Використання прикладного рішення 
1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 
для України»», 20.02.2020р., 
свідоцтво № 2010072866501
9. Присвоєння вченого звання доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, атестат доцента 
АД №004582 від 14 травня 2020 
року.
10. Сертифікат «M.E.Doc»  №ДУТ/В 
016 від 27.05.2020 р.
11. Сертифікований курс 
«Оперативний контур прикладного 
рішення BAS ERP», свідоцтво 
№2010072785406 від 18.06.2020 р.  
12. Наразі проходження  програми 
професійного навчання “Управління 
публічними фінансами” в Київській 
школі економіки (термін навчання з 
вересня 2020 р. по червень 2021 р) 
Програма
13. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2756, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
14. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
238.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O., Dymenko R., 
Kapelyushna T. Diversification Strategy 
of Entrepreneurial Activity in 
Conditions of European Integration. 
International Journal of Innovative 



Technology and Exploring 
Engineering.Volume-9 Issue 1. 
November 2019. P.4809-4815.  ISSN 
(онлайн) 2345-0282 (Scopus) URL: 
https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J9443088
1019.pdf.
Підпункт 2:
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. – URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2097
_36309388.pdf
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П.. Організація експорту 
товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 
24. С. 29–36. URL: 
http://www.agrosvit.info/pdf/24_2020
/5.pdf
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_
2020/9.pdf
- Згурська О. М., Гавриш О. М., 
Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. 
ІТ-послуги як об'єкт міжнародної 
торгівлі // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 2020. - №11. 
URL: https://www.inter-
nauka.com/ua/issues/economic2020/11
/6585
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. 
URL:http://www.economy.nayka.com.u
a/?op=1&z=8379
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Дименко Р.А. Новації оподаткування 
підприємницької діяльності. 
Інфраструктура ринку. 2020. №49. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/49-2020 
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21-25. URL: http://journals-
lute.lviv.ua/index.php/pidpr-
torgi/article/view/699/664.
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., 
Пильнова В. П., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130. 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2394
- Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції 
розвитку фондового ринку в 
Європейському регіоні та Україні. 
Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290-296. 
– URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-
inform-2019-12_0-pages-290_296.pdf
- Kapeliushna T., Kryshtal H. Synergy of 
the banking seсtor and socio-economic 
under the influence of the state 
regulator. Підприємництво та 
інновації. 2019. Вип. 9, 2019 С.147-152 
URL: http://www.ei-
journal.in.ua/index.php/journal/article
/view/219/208
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Science and Education a New 
Dimension. VII (35), Issue 213, 2019. 
Dec. РP. 16-19. URL: 
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5
/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf
- Капелюшна Т.В. Роль інноваційного 
підприємства в умовах нового 
технологічного укладу. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). 
С. 71-77. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2223
- Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., 
Лобань О.О. Ризики впровадження та 
проблеми правового регулювання 
цифрової валюти в Україні. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2(28).С.72-79. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2153
- Капелюшна Т.В., Згурська О.М. 
URL: Динаміка розвитку інтернет-
речей та їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. №3(25). 
С.79-86. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/1943
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком підприємства з 
використанням статико-динамічного 
підходу. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. №3(17). 2016. С.69-74. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/758
- Капелюшна Т.В.  Підхід до оцінки 
ефективності механізму управління 
підприємством в контексті сталого 
розвитку. Економіка. Менеджмент. 
Бізнез. №2(16). 2016.  С.62-68. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/650
- Капелюшна Т.В. Механізм 



забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери послуг. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес № 
1(11). 2015. С. 68-76. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/498
- Капелюшна Т.В. Выявление и 
анализ факторов влияния на 
развитие промышленных 
предприятий и предприятий сферы 
услуг. Азимут научных исследований: 
экономика и управление 
№1(10)/2015. С. 121- 125. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=23320537
Підпункт 3:
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 
2020. – 185 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=2708
Підпункт 8:
- участь у  науково-дослідній роботі за 
темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер 0120U105094).
Підпункт 13:
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Капелюшна Т.В., Лобань О.О.  
Програма проходження та методичні 
вказівки до виконання звіту з 
ознайомчої практики для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2019. 29 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Інвестиції та 
кредитування бізнесу» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 20 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Податки та податкові системи» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
19 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Товарознавство на ринку товарів та 
послуг» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
20 с.
- Капелюшна Т.В. Інвестиції та 
кредитування бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Капелюшна Т.В. Податки та 
податкові системи: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2388
- Капелюшна Т.В. Практикум 
комерсанта: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060
- Капелюшна Т.В. Товарознавство на 
ринку товарів та послуг: матеріали 
для організації дистанційного 



навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1041&edit=1&sesskey=nHm8gH2e0z

- Капелюшна Т.В. Інтернет-торгівля: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1853
- Капелюшна Т.В. Практикум суб’єкта 
підприємницької діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225
- Капелюшна Т.В. Інформаційні 
системи та технології в 
підприємництві та торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=326
- Капелюшна Т.В. Організація 
комерційної діяльності: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020 URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=627
- Капелюшна Т.В. Економіка 
торговельного підприємства. : 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2971
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства»
Підпункт 15:
- Капелюшна Т.В. Податкові новації в 
умовах сьогоднішньої 
невизначеності. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 
року. С.701-703
- Капелюшна Т.В. Практична 
підготовка фахівців з використанням 
програмних продуктів для 
автоматизації бізнесу в процесі 
навчання. Нові інформаційні 
технології управління бізнесом: 
матеріали  III Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. 
Київ, 12 лютого 2020 року. С 85-86.
- Капелюшна Т.В., Татаринський Г.О. 
Фіскальні інструменти як стимул для 
розвитку підприємств. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С.35-36.
- Капелюшна Т.В., Лисогор М.Л., 
Купрієнко Є.О. Фінансовий механізм 
забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року.  С. 32-
35.
- Капелюшна Т.В. Проблеми та 
перспективи розвитку фондового 
ринку України. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С.220-223.
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Scientific and Professional Conference 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences, 30 November 2019. РP. 16-19
- Капелюшна Т.В. Роль технологій у 
розбудові фондового ринку. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 18-
19 грудня 2019 року. С. 33-38
- Капелюшна Т.В. Концепція 
міжнародного управління в сучасних 
умовах. Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки: зб. тез доп. Х 
міжн. наук.-практ. конф. , м. Харків, 
18 травня 2018 року. С.130. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз державного 
боргу та оцінка механізму його 
управлінням. Сучасні тенденції 



розвитку світової економіки: зб. тез 
доп. ІХ міжн. наук.-практ. конф. , м. 
Харків, 26 травня 2017 року. С.73.
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
динаміки рівня сталості розвитку 
підприємств. Актуальні проблеми 
управління та економіки в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції, м. Київ, 20 грудня 2016 
року. С.48-49
- Капелюшна Т.В. Алгоритм оцінки 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг. Зб. матеріалів сімнадцятої 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасна  стратегія 
підприємницької діяльності в 
контексті проблем інтеграції та 
інформатизації», м. Умань, 19 
березеня 2015 року). С.229-232. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз факторів 
впливу на сталий розвиток 
підприємств. Матеріали 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару. Актуальні 
проблеми економіки та права: теорія 
та практика. м. Київ, 22 травня 2015 
року  2015. С. 67. 
 Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

322264 Капелюшна Тетяна 
Вікторівна

Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ДK 030756, виданий 

29.09.2015

13 Інтернет-торгівля Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2005 р.,
спеціальність – менеджмент, 
кваліфікація – бакалавр 
менеджменту.
2. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.,
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація – магістр з 
менеджменту
кандидат економічних наук, диплом 
ДК №030756 від 29 вересня 2015р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Механізм управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг»
Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
атестат доцента АД №004582 від 14 
травня 2020 року
Підвищення кваліфікації: 1. Захист 
кандидатської дисертації зі 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) на 
тему: «Механізм управління сталим 
розвитком промислових підприємств 
та підприємств сфери послуг», 
диплом
ДК №030756 від 29 вересня 2015р.,
2. Сертифікат HP Accredited Technical 
Associate HP ATA-IT for Business № 
wawzP-HaC6 від 20.05.2016 р.
3. Сертифікат учасника «Стратегічні 
сесії: інноваційні  технології в 
публічному управлінні та бізнесі», м. 
Київ, 26 лютого 2019 року 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4131  від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет ред. Тараса 
Шевченка. «Центр іноземних мов» 
5. Сертифікат учасника міжнародної-
науково практичної конференції 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences – 2019». М. Будапешт 
(Угорщина), 30 листопада 2019 року
6. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352 
7. Семінар «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
29.01.2020 року, свідоцтво № CS020-
049 
8. Сертифікований курс 
«Використання прикладного рішення 
1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 
для України»», 20.02.2020р., 
свідоцтво № 2010072866501
9. Присвоєння вченого звання доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, атестат доцента 
АД №004582 від 14 травня 2020 
року.
10. Сертифікат «M.E.Doc»  №ДУТ/В 
016 від 27.05.2020 р.
11. Сертифікований курс 
«Оперативний контур прикладного 
рішення BAS ERP», свідоцтво 
№2010072785406 від 18.06.2020 р.  
12. Наразі проходження  програми 
професійного навчання “Управління 
публічними фінансами” в Київській 
школі економіки (термін навчання з 
вересня 2020 р. по червень 2021 р) 
Програма
13. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2756, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
14. Участь у семінарі «Організація 



закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
238.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O., Dymenko R., 
Kapelyushna T. Diversification Strategy 
of Entrepreneurial Activity in 
Conditions of European Integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring 
Engineering.Volume-9 Issue 1. 
November 2019. P.4809-4815.  ISSN 
(онлайн) 2345-0282 (Scopus) URL: 
https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J9443088
1019.pdf.
Підпункт 2:
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. – URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2097
_36309388.pdf
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П.. Організація експорту 
товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 
24. С. 29–36. URL: 
http://www.agrosvit.info/pdf/24_2020
/5.pdf
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_
2020/9.pdf
- Згурська О. М., Гавриш О. М., 
Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. 
ІТ-послуги як об'єкт міжнародної 
торгівлі // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 2020. - №11. 
URL: https://www.inter-
nauka.com/ua/issues/economic2020/11
/6585
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. 
URL:http://www.economy.nayka.com.u
a/?op=1&z=8379
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Дименко Р.А. Новації оподаткування 
підприємницької діяльності. 
Інфраструктура ринку. 2020. №49. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/49-2020 
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
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торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
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under the influence of the state 
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ефективності механізму управління 
сталим розвитком підприємства з 
використанням статико-динамічного 
підходу. Економіка. Менеджмент. 
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- Капелюшна Т.В. Механізм 
забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери послуг. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес № 
1(11). 2015. С. 68-76. URL: 
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- Капелюшна Т.В. Выявление и 
анализ факторов влияния на 
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экономика и управление 
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Підпункт 3:
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 
2020. – 185 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=2708
Підпункт 8:
- участь у  науково-дослідній роботі за 
темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер 0120U105094).
Підпункт 13:
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Капелюшна Т.В., Лобань О.О.  
Програма проходження та методичні 
вказівки до виконання звіту з 
ознайомчої практики для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
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- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
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вказівки щодо забезпечення 
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076 «Підприємництво, торгівля та 
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- Капелюшна Т.В. Інвестиції та 
кредитування бізнесу: матеріали для 
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«Підприємництво, торгівля та 
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біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
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торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
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дистанційного навчання студентів 
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=627
- Капелюшна Т.В. Економіка 
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спеціальності 076 «Підприємництво, 
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Підпункт 15:
- Капелюшна Т.В. Податкові новації в 
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економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 
року. С.701-703
- Капелюшна Т.В. Практична 
підготовка фахівців з використанням 
програмних продуктів для 
автоматизації бізнесу в процесі 
навчання. Нові інформаційні 
технології управління бізнесом: 
матеріали  III Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. 
Київ, 12 лютого 2020 року. С 85-86.
- Капелюшна Т.В., Татаринський Г.О. 
Фіскальні інструменти як стимул для 
розвитку підприємств. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С.35-36.
- Капелюшна Т.В., Лисогор М.Л., 
Купрієнко Є.О. Фінансовий механізм 
забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року.  С. 32-
35.
- Капелюшна Т.В. Проблеми та 
перспективи розвитку фондового 
ринку України. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С.220-223.
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Scientific and Professional Conference 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences, 30 November 2019. РP. 16-19
- Капелюшна Т.В. Роль технологій у 



розбудові фондового ринку. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 18-
19 грудня 2019 року. С. 33-38
- Капелюшна Т.В. Концепція 
міжнародного управління в сучасних 
умовах. Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки: зб. тез доп. Х 
міжн. наук.-практ. конф. , м. Харків, 
18 травня 2018 року. С.130. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз державного 
боргу та оцінка механізму його 
управлінням. Сучасні тенденції 
розвитку світової економіки: зб. тез 
доп. ІХ міжн. наук.-практ. конф. , м. 
Харків, 26 травня 2017 року. С.73.
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
динаміки рівня сталості розвитку 
підприємств. Актуальні проблеми 
управління та економіки в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції, м. Київ, 20 грудня 2016 
року. С.48-49
- Капелюшна Т.В. Алгоритм оцінки 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг. Зб. матеріалів сімнадцятої 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасна  стратегія 
підприємницької діяльності в 
контексті проблем інтеграції та 
інформатизації», м. Умань, 19 
березеня 2015 року). С.229-232. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз факторів 
впливу на сталий розвиток 
підприємств. Матеріали 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару. Актуальні 
проблеми економіки та права: теорія 
та практика. м. Київ, 22 травня 2015 
року  2015. С. 67. 
 Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

285747 Гавриш Оксана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2009, спеціальність: 

050104 Фiнанси, Диплом 
кандидата наук ДK 
025308, виданий 

22.12.2014

5 Біржова діяльність Інформація про кваліфікацію 
викладача: 1. Національний аграрний 
університет, 2008, спеціальність – 
економіка і підприємництво, 
кваліфікація – бакалавр з обліку та 
аудиту.
2. Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – магістр з фінансів
Кандидат економічних наук, диплом 
ДК № 025308 від 22.12.2014 р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Формування 
маркетингової стратегії тепличних 
господарств»;
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат  АД №003524 від 16 грудня 
2019 р.
Підвищення кваліфікації:  1. 
Сертифікат учасника ІІІ 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Ukraine, Bulgaria, EU: 
economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
р.
2. Практичне стажування на посаді 
торговельного брокера у Brightstyle 
import LP, Шотландія,  Сертифікат  
№ AH2687  від  24.08.2019 р.
3. Присвоєння вченого звання 
доцента кафедри менеджменту, АД 
№003524 від 16 грудня 2019 р.
4. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-350 
5. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ Е-244 від 20.05.2019 року, Київські 
державні курси іноземних мов 
«Інтерлінгва» 
6. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
062 
7. Сертифікат «M.E.Doc», 27.05.2020 
р. 
8. Практичне стажування 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат № 
156/2020 від 05.08.2020 р. 
9. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
10. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2754, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
237

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:



- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282 (Scopus, Web of Science).
Підпункт 2: 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
при здійсненні біржової діяльності: 
сутність, види та можливі шляхи 
попередження. Науковий погляд: 
економіка та управління. 2020. №2 
(68) / 2020. С. 185–190. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Роль 
брокера під час здійснення 
торговельних операцій на біржі. 
Інтелект ХХІ. 2020. № 2 ‘2020. С. 50–
54. 
-  Гавриш О. М., Пильнова В. П., 
Капелюшна Т. В., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І., 
Виржиковська Б. Формування та 
розвиток цифрової компетентності 
працівників як складова 
антикризового управління 
організацією. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 
97–106.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8379.
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123–131. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Пісковець О.В. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування. Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 109–113.  
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21–25. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 
технічного регулювання сфери 
торгівлі. Підприємництво і торгівля. 
2020. Вип. 28. С. 68–78.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. С. 51–57. 
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282.
- Гавриш О. М., Щербина В. В. 
Напрями підвищення 
конкурентоспроможності 
телекомунікаційних підприємств. 
Причорноморські економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 63–67. 
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на підвищення 
прибутковості телекомунікаційних 
підприємств. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). 
С. 42–49.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування стратегії розвитку 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1 (27). С. 103–109.
- Гавриш О. М. Формування прибутку 
при антикризовому управлінні 
підприємством. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). 
С. 110–117.
- Oksana Gavrysh, Tetiana Balanovska, 
Jakub Kraciuk. Marketing Strategies as 
a Part of Crisis Management of 
Enterprises. Problems of World 
Agriculture. 2015. Volume 15 (XXX). 
Number 4. Р. 5–16. URL: 
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ 



pdf/ PRS_2015_T15(30)_z4.pdf.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
як складової антикризового 
управління підприємством. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2015. № 4 (14). С. 10–20.
- Гавриш О. М., Площик М. В. 
Особливості формування попиту в 
умовах економічної нестабільності. 
Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії. 2015. Спецвипуск 
2015 року. С. 111–116.

Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020. 180 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195 
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=33 
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
тепличних господарств : 
[монографія]. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 
2015. 267 с.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(номер державної реєстрації 
0120U105094);
-  керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Тенденції та перспективи 
розвитку біржової діяльності в 
Україні» (номер державної реєстрації 
0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності з 22 
жовтня 2019 року.
Підпункт 13: 
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування на 
підприємстві». Київ : ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Біржова діяльність». 
Київ : ДУТ, 2020. 47 с. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
22 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 21 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 28 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
18 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 



ДУТ, 2020. 15 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 17 с.
- Гавриш О.М. Бізнес-планування на 
підприємстві: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2337.
- Гавриш О.М. Біржова діяльність: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195.
- Гавриш О.М. Організація діяльності 
трейдера та торговельного брокера: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060.
Підпункт 14:
- керівництво студентом, який зайняв 
ІІІ місце у Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»
- керівництво студентським науковим 
гуртком «Сучасні біржові технології».
Підпункт 15:
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
під час здійснення брокерської 
діяльності. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 218–220.
- Гавриш О. М., Підгірний А. С. 
Мотивація персоналу біржі при 
здійсненні торговельних операцій. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 215–
217.
- Гавриш О. М., Полякова А. С. 
Особливості системи антикризового 
управління торговельним 
підприємством. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 16–18.
- Гавриш О. М., Кудирко М. В. 
Інформаційні технології та їх вплив 
на ведення бізнесу. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 81–84.
- Гавриш О. М., Шарапін М. О. 
Економічна сутність управління 
прибутком телекомунікаційного 
підприємства. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 197–200. 
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в діяльності 
телекомунікаційних підприємств. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 18–19 грудня 2019 року. С. 
84–87.
- Гавриш О. М. Антикризисное 
управление как способ 
предотвращения банкротства 
предприятия. Україна, Болгарія, ЄС: 
економічні, технічні та соціальні 
тенденції розвитку : праці ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., «Ukraine, Bulgaria, 
EU: economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
року. С. 13–15.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування попиту на товари та 
послуги телекомунікаційних 
підприємств. Інформаційні технології 
в культурі, мистецтві, освіті, науці, 
економіці та бізнесі : праці міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 
квітня 2019 р. С. 18–20.
- Гавриш О. М., Либа К. Д. Розробка 
ефективного механізму управління 
інноваційною діяльністю 
телекомунікаційних підприємств. 



Економіка, менеджмент та аудит: 
сучасні проблеми, перспективи та 
напрями розвитку: матеріали міжн. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 
2019 року. ГО «Львівська економічна 
фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019. С. 58–
61.
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на формування 
прибутковості підприємств. 
Формування механізмів управління 
якістю та підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств : праці Х міжнар. наук.-
практ. інтерн.-конф. для молод. 
вчених та студ., м. Дніпро, 21 березня 
2019 р. Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2019. С. 44–47.
- Гавриш О. М. Сутність 
маркетингової стратегії в управлінні 
розвитком підприємства. 
Глобалізація сучасного світового 
господарства: стан, проблеми, 
ефективність : праці міжнар. наук.-
практ. конф. для студ., аспір. та мол. 
вчених, м. Київ, 23 лютого 2019 р. К.: 
Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2019. С. 107–109.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Використання маркетингових 
товарних стратегій в антикризовому 
управлінні сільськогосподарським 
підприємством. Перспективи 
ефективних управлінських рішень у 
бізнесі та проектах : праці III  міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Одеса, 14–15 
вересня 2017 р. Одеса: Фенікс, 2017. С. 
96–98.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Принципи формування 
маркетингової стратегії 
антикризового управління 
підприємством. Маркетинг і 
логістика в агробізнесі : праці 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 
13 жовтня 2016 р. К.: ЦП 
«Компринт», 2016. С. 96–98.
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в умовах інноваційного 
розвитку підприємств. Інноваційні 
технології менеджменту підприємств 
і організацій : праці наук.-техн. конф., 
м. Київ, 17–20 листопада 2015 р. Київ, 
2015. С. 65–66.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

285747 Гавриш Оксана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2009, спеціальність: 

050104 Фiнанси, Диплом 
кандидата наук ДK 
025308, виданий 

22.12.2014

5 Інноваційне 
підприємництво

Інформація про кваліфікацію 
викладача: 1. Національний аграрний 
університет, 2008, спеціальність – 
економіка і підприємництво, 
кваліфікація – бакалавр з обліку та 
аудиту.
2. Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – магістр з фінансів
Кандидат економічних наук, диплом 
ДК № 025308 від 22.12.2014 р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Формування 
маркетингової стратегії тепличних 
господарств»;
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат  АД №003524 від 16 грудня 
2019 р.
Підвищення кваліфікації:  1. 
Сертифікат учасника ІІІ 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Ukraine, Bulgaria, EU: 
economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
р.
2. Практичне стажування на посаді 
торговельного брокера у Brightstyle 
import LP, Шотландія,  Сертифікат  
№ AH2687  від  24.08.2019 р.
3. Присвоєння вченого звання 
доцента кафедри менеджменту, АД 
№003524 від 16 грудня 2019 р.
4. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-350 
5. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ Е-244 від 20.05.2019 року, Київські 
державні курси іноземних мов 
«Інтерлінгва» 
6. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
062 
7. Сертифікат «M.E.Doc», 27.05.2020 
р. 
8. Практичне стажування 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат № 
156/2020 від 05.08.2020 р. 
9. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
10. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2754, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 



підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
237

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282 (Scopus, Web of Science).
Підпункт 2: 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
при здійсненні біржової діяльності: 
сутність, види та можливі шляхи 
попередження. Науковий погляд: 
економіка та управління. 2020. №2 
(68) / 2020. С. 185–190. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Роль 
брокера під час здійснення 
торговельних операцій на біржі. 
Інтелект ХХІ. 2020. № 2 ‘2020. С. 50–
54. 
-  Гавриш О. М., Пильнова В. П., 
Капелюшна Т. В., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І., 
Виржиковська Б. Формування та 
розвиток цифрової компетентності 
працівників як складова 
антикризового управління 
організацією. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 
97–106.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8379.
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123–131. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Пісковець О.В. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування. Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 109–113.  
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21–25. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 
технічного регулювання сфери 
торгівлі. Підприємництво і торгівля. 
2020. Вип. 28. С. 68–78.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. С. 51–57. 
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282.
- Гавриш О. М., Щербина В. В. 
Напрями підвищення 
конкурентоспроможності 
телекомунікаційних підприємств. 
Причорноморські економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 63–67. 
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на підвищення 
прибутковості телекомунікаційних 
підприємств. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). 
С. 42–49.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування стратегії розвитку 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1 (27). С. 103–109.
- Гавриш О. М. Формування прибутку 
при антикризовому управлінні 
підприємством. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). 
С. 110–117.



- Oksana Gavrysh, Tetiana Balanovska, 
Jakub Kraciuk. Marketing Strategies as 
a Part of Crisis Management of 
Enterprises. Problems of World 
Agriculture. 2015. Volume 15 (XXX). 
Number 4. Р. 5–16. URL: 
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ 
pdf/ PRS_2015_T15(30)_z4.pdf.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
як складової антикризового 
управління підприємством. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2015. № 4 (14). С. 10–20.
- Гавриш О. М., Площик М. В. 
Особливості формування попиту в 
умовах економічної нестабільності. 
Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії. 2015. Спецвипуск 
2015 року. С. 111–116.

Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020. 180 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195 
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=33 
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
тепличних господарств : 
[монографія]. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 
2015. 267 с.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(номер державної реєстрації 
0120U105094);
-  керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Тенденції та перспективи 
розвитку біржової діяльності в 
Україні» (номер державної реєстрації 
0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності з 22 
жовтня 2019 року.
Підпункт 13: 
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування на 
підприємстві». Київ : ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Біржова діяльність». 
Київ : ДУТ, 2020. 47 с. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
22 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 21 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 28 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 



біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
18 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 15 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 17 с.
- Гавриш О.М. Бізнес-планування на 
підприємстві: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2337.
- Гавриш О.М. Біржова діяльність: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195.
- Гавриш О.М. Організація діяльності 
трейдера та торговельного брокера: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060.
Підпункт 14:
- керівництво студентом, який зайняв 
ІІІ місце у Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»
- керівництво студентським науковим 
гуртком «Сучасні біржові технології».
Підпункт 15:
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
під час здійснення брокерської 
діяльності. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 218–220.
- Гавриш О. М., Підгірний А. С. 
Мотивація персоналу біржі при 
здійсненні торговельних операцій. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 215–
217.
- Гавриш О. М., Полякова А. С. 
Особливості системи антикризового 
управління торговельним 
підприємством. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 16–18.
- Гавриш О. М., Кудирко М. В. 
Інформаційні технології та їх вплив 
на ведення бізнесу. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 81–84.
- Гавриш О. М., Шарапін М. О. 
Економічна сутність управління 
прибутком телекомунікаційного 
підприємства. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 197–200. 
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в діяльності 
телекомунікаційних підприємств. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 18–19 грудня 2019 року. С. 
84–87.
- Гавриш О. М. Антикризисное 
управление как способ 
предотвращения банкротства 
предприятия. Україна, Болгарія, ЄС: 
економічні, технічні та соціальні 
тенденції розвитку : праці ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., «Ukraine, Bulgaria, 
EU: economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
року. С. 13–15.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування попиту на товари та 
послуги телекомунікаційних 
підприємств. Інформаційні технології 
в культурі, мистецтві, освіті, науці, 



економіці та бізнесі : праці міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 
квітня 2019 р. С. 18–20.
- Гавриш О. М., Либа К. Д. Розробка 
ефективного механізму управління 
інноваційною діяльністю 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка, менеджмент та аудит: 
сучасні проблеми, перспективи та 
напрями розвитку: матеріали міжн. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 
2019 року. ГО «Львівська економічна 
фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019. С. 58–
61.
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на формування 
прибутковості підприємств. 
Формування механізмів управління 
якістю та підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств : праці Х міжнар. наук.-
практ. інтерн.-конф. для молод. 
вчених та студ., м. Дніпро, 21 березня 
2019 р. Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2019. С. 44–47.
- Гавриш О. М. Сутність 
маркетингової стратегії в управлінні 
розвитком підприємства. 
Глобалізація сучасного світового 
господарства: стан, проблеми, 
ефективність : праці міжнар. наук.-
практ. конф. для студ., аспір. та мол. 
вчених, м. Київ, 23 лютого 2019 р. К.: 
Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2019. С. 107–109.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Використання маркетингових 
товарних стратегій в антикризовому 
управлінні сільськогосподарським 
підприємством. Перспективи 
ефективних управлінських рішень у 
бізнесі та проектах : праці III  міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Одеса, 14–15 
вересня 2017 р. Одеса: Фенікс, 2017. С. 
96–98.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Принципи формування 
маркетингової стратегії 
антикризового управління 
підприємством. Маркетинг і 
логістика в агробізнесі : праці 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 
13 жовтня 2016 р. К.: ЦП 
«Компринт», 2016. С. 96–98.
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в умовах інноваційного 
розвитку підприємств. Інноваційні 
технології менеджменту підприємств 
і організацій : праці наук.-техн. конф., 
м. Київ, 17–20 листопада 2015 р. Київ, 
2015. С. 65–66.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року
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13 Інформаційні системи і 
технології в 
підприємництві та 
торгівлі

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2005 р.,
спеціальність – менеджмент, 
кваліфікація – бакалавр 
менеджменту.
2. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.,
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація – магістр з 
менеджменту
кандидат економічних наук, диплом 
ДК №030756 від 29 вересня 2015р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Механізм управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг»
Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
атестат доцента АД №004582 від 14 
травня 2020 року
Підвищення кваліфікації: 1. Захист 
кандидатської дисертації зі 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) на 
тему: «Механізм управління сталим 
розвитком промислових підприємств 
та підприємств сфери послуг», 
диплом
ДК №030756 від 29 вересня 2015р.,
2. Сертифікат HP Accredited Technical 
Associate HP ATA-IT for Business № 
wawzP-HaC6 від 20.05.2016 р.
3. Сертифікат учасника «Стратегічні 
сесії: інноваційні  технології в 
публічному управлінні та бізнесі», м. 
Київ, 26 лютого 2019 року 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4131  від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет ред. Тараса 
Шевченка. «Центр іноземних мов» 
5. Сертифікат учасника міжнародної-
науково практичної конференції 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences – 2019». М. Будапешт 
(Угорщина), 30 листопада 2019 року
6. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352 
7. Семінар «Автоматизація 



управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
29.01.2020 року, свідоцтво № CS020-
049 
8. Сертифікований курс 
«Використання прикладного рішення 
1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 
для України»», 20.02.2020р., 
свідоцтво № 2010072866501
9. Присвоєння вченого звання доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, атестат доцента 
АД №004582 від 14 травня 2020 
року.
10. Сертифікат «M.E.Doc»  №ДУТ/В 
016 від 27.05.2020 р.
11. Сертифікований курс 
«Оперативний контур прикладного 
рішення BAS ERP», свідоцтво 
№2010072785406 від 18.06.2020 р.  
12. Наразі проходження  програми 
професійного навчання “Управління 
публічними фінансами” в Київській 
школі економіки (термін навчання з 
вересня 2020 р. по червень 2021 р) 
Програма
13. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2756, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
14. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
238.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O., Dymenko R., 
Kapelyushna T. Diversification Strategy 
of Entrepreneurial Activity in 
Conditions of European Integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring 
Engineering.Volume-9 Issue 1. 
November 2019. P.4809-4815.  ISSN 
(онлайн) 2345-0282 (Scopus) URL: 
https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J9443088
1019.pdf.
Підпункт 2:
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. – URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2097
_36309388.pdf
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П.. Організація експорту 
товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 
24. С. 29–36. URL: 
http://www.agrosvit.info/pdf/24_2020
/5.pdf
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_
2020/9.pdf
- Згурська О. М., Гавриш О. М., 
Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. 
ІТ-послуги як об'єкт міжнародної 
торгівлі // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 2020. - №11. 
URL: https://www.inter-
nauka.com/ua/issues/economic2020/11
/6585
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. 
URL:http://www.economy.nayka.com.u
a/?op=1&z=8379
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Дименко Р.А. Новації оподаткування 
підприємницької діяльності. 
Інфраструктура ринку. 2020. №49. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/49-2020 
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21-25. URL: http://journals-
lute.lviv.ua/index.php/pidpr-
torgi/article/view/699/664.
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., 
Пильнова В. П., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130. 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2394
- Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції 
розвитку фондового ринку в 
Європейському регіоні та Україні. 
Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290-296. 
– URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-
inform-2019-12_0-pages-290_296.pdf
- Kapeliushna T., Kryshtal H. Synergy of 
the banking seсtor and socio-economic 
under the influence of the state 
regulator. Підприємництво та 
інновації. 2019. Вип. 9, 2019 С.147-152 
URL: http://www.ei-
journal.in.ua/index.php/journal/article
/view/219/208
- Kapeliushna T. Organizational 



Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Science and Education a New 
Dimension. VII (35), Issue 213, 2019. 
Dec. РP. 16-19. URL: 
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5
/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf
- Капелюшна Т.В. Роль інноваційного 
підприємства в умовах нового 
технологічного укладу. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). 
С. 71-77. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2223
- Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., 
Лобань О.О. Ризики впровадження та 
проблеми правового регулювання 
цифрової валюти в Україні. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2(28).С.72-79. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2153
- Капелюшна Т.В., Згурська О.М. 
URL: Динаміка розвитку інтернет-
речей та їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. №3(25). 
С.79-86. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/1943
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком підприємства з 
використанням статико-динамічного 
підходу. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. №3(17). 2016. С.69-74. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/758
- Капелюшна Т.В.  Підхід до оцінки 
ефективності механізму управління 
підприємством в контексті сталого 
розвитку. Економіка. Менеджмент. 
Бізнез. №2(16). 2016.  С.62-68. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/650
- Капелюшна Т.В. Механізм 
забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери послуг. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес № 
1(11). 2015. С. 68-76. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/498
- Капелюшна Т.В. Выявление и 
анализ факторов влияния на 
развитие промышленных 
предприятий и предприятий сферы 
услуг. Азимут научных исследований: 
экономика и управление 
№1(10)/2015. С. 121- 125. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=23320537
Підпункт 3:
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 
2020. – 185 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=2708
Підпункт 8:
- участь у  науково-дослідній роботі за 
темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер 0120U105094).
Підпункт 13:
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Капелюшна Т.В., Лобань О.О.  
Програма проходження та методичні 
вказівки до виконання звіту з 
ознайомчої практики для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2019. 29 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Інвестиції та 
кредитування бізнесу» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 20 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 



«Податки та податкові системи» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
19 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Товарознавство на ринку товарів та 
послуг» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
20 с.
- Капелюшна Т.В. Інвестиції та 
кредитування бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Капелюшна Т.В. Податки та 
податкові системи: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2388
- Капелюшна Т.В. Практикум 
комерсанта: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060
- Капелюшна Т.В. Товарознавство на 
ринку товарів та послуг: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1041&edit=1&sesskey=nHm8gH2e0z

- Капелюшна Т.В. Інтернет-торгівля: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1853
- Капелюшна Т.В. Практикум суб’єкта 
підприємницької діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225
- Капелюшна Т.В. Інформаційні 
системи та технології в 
підприємництві та торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=326
- Капелюшна Т.В. Організація 
комерційної діяльності: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020 URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=627
- Капелюшна Т.В. Економіка 
торговельного підприємства. : 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2971
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства»
Підпункт 15:
- Капелюшна Т.В. Податкові новації в 
умовах сьогоднішньої 
невизначеності. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 
року. С.701-703
- Капелюшна Т.В. Практична 
підготовка фахівців з використанням 
програмних продуктів для 
автоматизації бізнесу в процесі 
навчання. Нові інформаційні 
технології управління бізнесом: 
матеріали  III Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. 
Київ, 12 лютого 2020 року. С 85-86.
- Капелюшна Т.В., Татаринський Г.О. 
Фіскальні інструменти як стимул для 
розвитку підприємств. 



Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С.35-36.
- Капелюшна Т.В., Лисогор М.Л., 
Купрієнко Є.О. Фінансовий механізм 
забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року.  С. 32-
35.
- Капелюшна Т.В. Проблеми та 
перспективи розвитку фондового 
ринку України. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С.220-223.
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Scientific and Professional Conference 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences, 30 November 2019. РP. 16-19
- Капелюшна Т.В. Роль технологій у 
розбудові фондового ринку. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 18-
19 грудня 2019 року. С. 33-38
- Капелюшна Т.В. Концепція 
міжнародного управління в сучасних 
умовах. Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки: зб. тез доп. Х 
міжн. наук.-практ. конф. , м. Харків, 
18 травня 2018 року. С.130. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз державного 
боргу та оцінка механізму його 
управлінням. Сучасні тенденції 
розвитку світової економіки: зб. тез 
доп. ІХ міжн. наук.-практ. конф. , м. 
Харків, 26 травня 2017 року. С.73.
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
динаміки рівня сталості розвитку 
підприємств. Актуальні проблеми 
управління та економіки в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції, м. Київ, 20 грудня 2016 
року. С.48-49
- Капелюшна Т.В. Алгоритм оцінки 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг. Зб. матеріалів сімнадцятої 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасна  стратегія 
підприємницької діяльності в 
контексті проблем інтеграції та 
інформатизації», м. Умань, 19 
березеня 2015 року). С.229-232. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз факторів 
впливу на сталий розвиток 
підприємств. Матеріали 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару. Актуальні 
проблеми економіки та права: теорія 
та практика. м. Київ, 22 травня 2015 
року  2015. С. 67. 
 Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

354464 Мартиненко Марина 
Олександрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2016, спеціальність: 

7.01010401 професійна 
освіта, Диплом магістра, 

Вінницький торговельно-
економічний інститут 

Київського національного 
торговельно-
економічного 

університету, рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 050108 
Маркетинг

5 Організація ведення 
бізнесу

Посада: старший викладач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності
Підвищення кваліфікації:
1. Сертифікат учасника XIV 
Всеукраїнської щорічної конференції 
в рамках програми «Корпорація 
«Парус» - для навчальних закладів 
України» № 14529859 від 03.11.2016 
р.
2. Сертифікат учасника 
Всеукраїнського науково-
практичного тренінгу «Інформаційні 
технології в навчальному процесі: 
якісна освіта» від 21.02.2017р.
3. Майстер-клас «1С:Підприємство 
8.3»: облік успішності студентів і 
аналітичний звіт (конфігуруємо 
робоче рішення за півгодини) , 
21.02.2017 року 
4. Майстер-клас «Хмарна СRM – 
система «jПарус – Менеджмент і 
Маркетинг», сертифікат № 14530056 
від 21.02.2017р. 
5. Сертифікат учасника тренінгу 
«Цифрова трансформація: 
функціональні можливості системи 
електронного документообігу 
M.E.Doc» №НПТ 074  від 21.02.2017р.  
6. Курс навчання «Користувач 
програмного забезпечення «Парус-
Підприємство 7.40» модулі 
Менеджмент та Маркетинг» 
№14530362 від 04.11.2017р.(24 год.)
7. Теоретично-практичний курс 
використання комп’ютерної 
програми«M.E.Doc» Сертифікат № 
ДУТ/В002 від 22.01.2018 р. 
8. Майстер-клас «Організація підбору 
персоналу у конфігурації «1C: 
Зарплата та управління персоналом 8 
для України»( ред.2.1)» свідоцтво 
№CSO18-071 від 30.05 2018 



9. Участь у семінарі «Базові 
принципи функціонування 
підсистеми «Зарплата і кадри» в 
прикладному рішенні 
«1C:Підприємство. Бухгалтерія для 
України (ред. 2.0)» свідоцтво 
№CSO19-155 від 21.05.2019(4 год.)
10. Практичне стажування у 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат 
№ 156/2020 від 05.08.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
12. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № AH2757, 
14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
13. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
239.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
Підпункт 2:
- Мартиненко М.О. Актуальність 
впровадження «хмарних» сервісів у 
навчальному процесі. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2017. 
№4. С. 160 - 166
- Мартиненко М.О. Зміст та структура 
бізнес процесів підприємств зв’язку. 
Научный взгляд в будущее. Одесса: 
КУПРИЕНКО С.В., 2017. №7. Том 3. 
С. 68 – 73
- Мартиненко М.О. Теоретичні 
аспекти розвитку та його види. 
Modern engineering and innovative 
technologies. Karlsruhe, Germany: 
Sergeieva&Co., 2018. №6. Part 3. P. 36 
– 42
- Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., 
Тенденції розвитку підприємств 
зв’язку. Modern scientific researchese . 
Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2019. № 09 
Part 2. Р.64 - 67
- Мартиненко М. О. Сутність 
стратегічного розвитку підприємства. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: 
ДУТ, 2019. №2. С. 121-125
- Мартиненко М. О. Теоретичні 
підходи до інтерпретації поняття 
«розвиток підприємства». Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2019. 
№1. С. 117-122
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Згурська О.М., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Міжнародний науковий 
журнал «Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки» №11(43)/2020 
Том 3. С.22 - 30
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 
технічного регулювання сфери 
торгівлі. Таврійський науковий 
вісник. Серія: Економіка:науковий 
журнал. Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020 Вип.4. С.68-78.
- Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., 
Вінник І.В. Стратегічні напрямки 
державного регулювання 
торговельної діяльності України. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 162. 
С. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123-131.
Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Пісковець О.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020.  с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі. К.: ДУТ, 2020.   с.
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва. К.: ДУТ, 2020.  с.
Підпункт 8:
- Відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» (номер 
державної реєстрації 0120U105094).
Підпункт 13:
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки до написання курсової 
роботи з дисципліни «Організація 
торгівлі». Київ : ДУТ, 2020. 22 с. 
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.



- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу » для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі та торговельної діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Організація 
ведення бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Державне та 
технічне регулювання торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства» 
Підпункт 15:
- Мартиненко М.О. Впровадження 
інноваційної економіки українськими 
підприємствами. Інновації і сучасні 
бізнес-технології в економіці та 
управлінні (союз науки і практики) : 
матеріали І Міжнародної науково- 
практичної конференції, Суми, 17-18 
травня 2018 р. Суми : СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2018. С. 43 - 47
- Мартиненко М.О. Особливості 
стратегічного розвитку підприємств 
зв’язку. Тренди розвитку фінансового 
сектору національної економіки: 
правовий, обліково-аналітичний, 
організаційно-економічний та 
фінансовий аспекти; 27 листопада 
2019р. ККІБіП. – Київ, 2020. С.43-46. 
- Мартиненко М.О. Стратегічне 
партнерство як ефективний 
інструмент розвитку підприємств 
зв’язку. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
Київ, 11 лютого 2020 року: 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С. 153 – 155.
- Мартиненко М.О. моніторинг 
основних тенденцій розвитку 
підприємств зв’язку: збірник тез 
доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, 
облік, фінанси, менеджмент і право в 
Україні та світі»; 4 грудня 2020р. 
ЦФЕНД. – Полтава. С. 82 – 84.
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року
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закінчення: 2000, 
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034987, виданий 
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18 Аналіз фінансово-
господарської діяльності 
ІТ-підприємств

Підвищення кваліфікації: 1. 
Сертифікат учасника І Міжнародної-
науково практичної конференції 
«Economic and culturological 
positioning of Ukraine in a globalized 
world space», м. Кошице 
(Словаччина), 15 – 19 лютого 2016 р.
2. Компанія 5 PL, сертифікат № 
5PL20182704K13 Тема «Логістичне 
управління соціально-економічними 
системами: правовий, фінансовий, 
маркетинговий аспекти», Київ 
27.04.2018 р. 
3. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-353 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4170 від 25.11.2019 року, Київський 



національний університет імені 
Тараса Шевченка, Центр іноземних 
мов 
5.Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O, Somkina T, Melnichuk L, 
Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro-Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179 (Scopus)
Підпункт 2: 
- Гужавіна І. В. Особливості обліку 
запасів на торговельних 
підприємствах. Ефективна економіка. 
2020. № 12.  URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8420
- Гужавіна І.В. Сьомкіна Т.В., 
Згурська О.М. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 11-14
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди 
розвитку світової біржової торгівлі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. 
№ 24. С. 5 - 9.
- Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В. 
Згурська О.М. Методологічні засади 
управління прибутком торгівельного 
підприємства.  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. № 1 (31). 
С.107-113.
- Zghurska O., Somkina T., Melnichuk 
L., Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro-Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179.
- Гужавіна І.В.  Класифікація витрат 
як основа управлінського обліку 
Ефективна економіка. 2021. № 1 
(подано до друку)
- Гужавіна І. В., Дименко Р. А., 
Лобань О. О. Економіко-правові 
аспекти впровадження інновацій на 
підприємствах  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). 
С.35-41
- Гужавіна І.В. Фінансова стратегія та 
її роль в системі управління 
підприємством  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.2019. № 4 (30). 
С.85-91.
- Астапова Г.В., Гужавіна І.В. 
Методичне забезпечення реалізації 
інвестиційної моделі приватизації 
авіаційних підприємств Збірник 
наукових праць 2016. Вип. 54. – С. 3-
10.
- Беляєва Г.В, Гужавіна І.В. 
Економічне обґрунтування 
енергоефективності впровадження 
заходів з енергозбереження в умовах 
підприємств авіаційної 
промисловості / Беляєва Г.В., 
Гужавіна І.В. Проблеми підвищення 
ефективності інфраструктури 2016, 
Вип. 56. – С. 13-20.
- Гужавіна І.В. Вдосконалення оцінки 
показників фінансової стійкості 
підприємства.. Збірник наукових 
праць Проблеми системного підходу 
в економіці. Вип.58., 2017, С. 30-38.
- Гужавіна І.В. Методика аналізу 
банкрутства підприємств та шляхи її 
вдосконалення/  записки 
Національного університету 
«Острозька академія». Серія 
«Економіка»:  Видавництво 
Національного університету. Випуск 
7(35)., 2017. С-121-129.
Підпункт 3:
- Somkina T., Huzhavina I., Zhurska O. 
Problems of institutionalization and 
transnationalization of the modern 
enterprises institutional environment. 
Collective monograph. Management of 
the 21 st century: globalization 
challenges. issue 3 Prague 2020. 287 p,
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит. 
Навчальний посібник К.: ДУТ, 2020. 
221 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Гужавіна І.В. Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. К.: ДУТ, 
2020. 202 с.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О.М., 
Гужавіна І.В. Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер  0120U105094).
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Формування економіко-правової 
платформи інноваційного 
підприємства» (реєстраційний номер 
0117U006381).



Підпункт 13: 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=621
- Гужавіна І.В. Франчайзинг та 
комерційні послуги на ринку 
телекомунікацій: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225 
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
методичні вказівки для самостійної 
роботи з дисципліни «Облік і аудит» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2019. 
15 с.
- Гужавіна І.В. Облік і аудит: 
методичні вказівки для практичних 
занять  з дисципліни «Облік і аудит» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2019. 
20 с.
- Гужавіна І.В. О Франчайзинг та 
комерційні послуги на ринку 
телекомунікаці: методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Франчайзинг та комерційні послуги 
на ринку телекомунікаці» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
15 с.
- Гужавіна І.В. Аналіз фінансово-
господарської діяльності ІТ-
підприємств: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=926
- Гужавіна І.В. Ринок фінансових 
послуг: матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форм навчання. Київ : ДУТ, 2020. 
URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id= 2978
- Гужавіна І.В. Аналіз бізнес-процесів 
ІТ-підприємств: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форм навчання. 
Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id= 2982
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «IT-
підприємець» 
Підпункт 15:
- Гужавіна І.В., Хуторна А.В. 
Особливості підприємництва в сфері 
торгівлі Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 26–28.
- Гужавіна І.В., Балим Є. Роль 
інформаційних технологій в 
управлінні підприємством 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 88–
91.
- Гужавіна І.В. Поліщук Н.Ю. 
Маркетингова стратегія. Особливості 
впровадження та формування. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 18-
19 грудня 2019 рокур.) / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. Київ, 2019. 
С.158-162
- Гужавіна І.В. Шляхи запобігання 
загрози банкрутства підприємства на 
основі прогнозування. Збірник тез 
доповідей наукових читань, 
«Стратегічні детермінанти соціально 
- економічного розвитку в умовах 
трансформаційних перетворень», 
присвячених пам’яті В.П.Череваня 
[Текст] : ВНЗ "Київський університет 



ринкових відносин". К., 2018. С.152-
155
- Гужавіна І.В. Вдосконалення 
облікової політики підприємств 
туристичного бізнесу: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
конференції  «Гостинність, сервіс, 
туризм», м. Киів  14-15 квітня 2016 р.. 
С. 131-135.
- Гужавіна І.В. Діагностика 
фінансової неспроможності 
підприємств: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Фінанси, теорія і практика», м. 
Київ.: Національний Авіаційний 
Університет, м. Київ 19 листопада 
2015 р. – С.53
- Гужавіна І.В. До питання зростання 
вартості підприємства за рахунок 
створення резервного фонду: 
Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні 
проблеми бухгалтерського обліку і 
аудиту в сьогоденні», м. Київ.: 
Національний Авіаційний 
Університет 26 листопада 2015 р. – 
С.19.
- Гужавіна І.В. Аутсорсинг як новий 
метод в системі менеджменту 
підприємства: Матеріали I 
Міжнародної науково-практичної 
конференції,  «Економіко-
культурологічне позиціонування 
України в світовому глобалізованому 
просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 
року): Кошице, 2016. –  С.193-195
- Гужавіна І.В. Удосконалення 
методичного забезпечення обліку та 
аналізу результатів діяльності 
авіаційних підприємств: матеріали І 
галузевої науково-практичної 
Інтернет конференції «Фінанси 
підприємств авіаційної 
промисловості і транспорту»  22 
квітня 2016 року- К. С. 21-22
Підпункт 18.  наукове консультування 
установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років.
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Аудиторська фірма «Донбасс 
Аудит Сервіс» Договор № 1281/тм від 
03.09.2018 р.
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

348795 Пильнова Валентина 
Павлівна

доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного 
Знамени институт 

водного транспорту, рік 
закінчення: 1991, 

спеціальність:  экономика 
и организация водного 

транспорта, Диплом 
кандидата наук ДK 

025354, виданий 
13.10.2004, Атестат 

доцента 02ДЦ 011410, 
виданий 16.02.2006

20 Зовнішньоекономічна 
діяльність

Підвищення кваліфікації: ТОВ 
«Sophela», м. Київ, Програма 
стажування і звіт про її виконання, 
тема: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних 
інформаційних систем та 
перспективи їх розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 10.04-20.10 
2019 р. 
Сертифікат В2  від 19.05.2019 року 
(англійська мова). Перші Київські 
державні курси іноземних мов; 
кандидат економічних наук, диплом    
ДК  №025354, 2004р., спеціальність 
08.06.01-  «Економіка, організація і 
управління підприємствами», тема 
дисертації: «Економічні засади 
розвитку підприємств малого бізнесу 
в Україні»;
доцент кафедри обліку і аудиту, 
атестат  02ДЦ №011410, 2006р.
Підвищення кваліфікації: 1. Центр 
Сертифікованого навчання ТОВ 
«ПРОКОМ», тема: «1С: Бухгалтерія 
для України. Типові проблеми 
обліку», Свідоцтво № CSO17-099  від  
27.03.2017р.  
2. «M.E.Doc», тема: «me doc мій 
електронний документ», Сертифікат 
від 26.04.2017р. 
3. Центр підвищення кваліфікації 
працівників водного господарства, 
тема: «Вдосконалення 
бухгалтерського обліку і контролю», 
Свідоцтво № 430 від 16.05.2019р. 
4. ТОВ «Технічні та управлінські 
послуги», тема: «Ризик-орієнтований 
підхід в системах менеджменту, 
Сертифікат SP 2019/04-7804 від 
03.04.2019р. 
5. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
064 
6. Сертифікат «M.E.Doc», Сертифікат 
від 27.05.2020р. 
7. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2755, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
8. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
240.
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
- Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками / В.П. Пильнова, 
О.М.Гавриш, Т.В.Капелюшна // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип.24. – С. 
51-57. 



- Пильнова В.П.  Організація 
експорту товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу  / В.П. Пильнова, 
Т.В.Капелюшна, О.В.Пісковець // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 24. – С. 29-36. 
- Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках / Гавриш 
О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. 
// Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27 – С. 21-25.
- Пильнова В.П. Новації 
оподаткування підприємницької 
діяльності / Т.В.Капелюшна, 
Р.А.Дименко,  В.П. Пильнова 
//Інфраструктура ринку 
[Електронний науково-практичний 
журнал]. – К., 2020. – Вип.49.  – URL: 
http://www.market-infr.od.ua/uk/49-
2020
- Пильнова В.П. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування / О. М.Гавриш, 
О.В.Пісковець, В.П. Пильнова // 
Економіка і держава : наук.-практ. 
журн. – К., 2020. – Вип.12. – С. 109-
113. 
- Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні / Т.В.Капелюшна, 
О.М.Гавриш, В.П. Пильнова //. 
Ефективна економіка. 2020. №11. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=8379
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23) (подано до друку). 
- Пильнова В.П. Інтернет-торгівля: 
особливості реалізації товару за 
допомогою Інтернету / 
В.П.Пильнова, О.М.Гавриш, 
Т.В.Капелюшна, О.О.Лобань 
//Економіка. Менеджмент. Бізнес: 
Науковий журнал – К.: ДУТ, 2020. – 
Вип. 1(31). – С. 122–129. 
- Пильнова В.П. Оцінка і контроль 
кредитоспроможності суб’єктів 
малого бізнесу / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 2. – С. 
43-48. 
- Пильнова В.П. Фінансова безпека 
суб’єктів підприємництва: вплив 
ризиків на фінансову стійкість. 
Ефективна економіка. 2020. №1. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=7595 
- Пильнова В.П. Дотримання балансу 
дебіторської та кредиторської 
заборгованості як показник 
стабільного фінансового стану 
підприємств / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 
33–38. 
- Пильнова В.П. Розвиток логістичної 
інфраструктури у водному 
господарстві / В.П. Пильнова // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 1. – С. 29–36. 
- Пильнова В. П. Санаційний  аудит  
– інструмент  антикризового  
управління на авіаційних 
підприємствах: етапи та порядок його 
проведення / О.М.Бондаренко, 
В.П.Пильнова  // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності: зб. наук. 
пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. – Вип. 15. – С. 70–76.  
- Пильнова В. П. Облік доходів і 
витрат страхових компаній: 
методичне забезпечення, оцінка, 
деталізація / В.П. Пильнова, Д.О. 
Пильнов // Проблеми системного 
підходу в економіці : зб. наук. пр. – К. 
: НАУ, 2016. – Вип.48. – С. 119–133.
- Пильнова В.П. Підвищення якості  
аудиторських послуг як запорука 
успішного розвитку аудиту в Україні / 
В.П. Пильнова // Формування 
ринкових відносин : зб. наук. пр.– К., 
2016. – Вип. 11 (162). – С. 154–159. 
- Пильнова В. П. Актуальні питання 
практики застосування МСФЗ в 
Україні / В. П. Пильнова, 
Л.П.Демиденко // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. 
Науковий журнал. – 2016. – Вип. 5 
(64). – С. 129–132.
Підпункт 3:
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с.;
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навчальний посібник.  К.: 
ДУТ, 2020. 200 с.;
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит: 
навчальний посібник. К.: ДУТ, 2020.  
220 с.;
- Пильнова В.П.  Планування, оцінка 
і контроль запасів на суднах водного 
транспорту [монографія] / Д. О. 
Пильнов, В. А. Будник, В. П. 
Пильнова. – Київ: Центр учбової 
літератури. 2015. – 175 с. – С. 75-97; 
120-134.
Підпункт 7:
- член експертної комісії для 



проведення акредитаційної 
експертизи.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» 
(реєстраційний номер 0120U105369);
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної  роботи  за темою: 
«Обгрунтування  та  розробка  
економічного  механізму  пільгового  
кредитування суб’єктів малого 
підприємництва м.Києва» 
(реєстраційний номер 0105V006737).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри обліку і аудиту 
КДАВТ (11 років);
- завідувач кафедри управління 
водними ресурсами та охорони праці 
ДІУЕВР (1 рік);
- вчений секретар факультету 
Економіки транспорту КДАВТ (4 
роки).
Підпункт 11: 
- участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)».
Підпункт 13: 
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
підприємництва» для студентів 
денної форми навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 54с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 36с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Економічна безпека 
підприємств» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 38с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Моделювання вартості 
компанії» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 34с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Сучасні тренінгові 
технології навчання ведення бізнесу» 
для студентів денної форми навчання 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» / 
Пильнова В.П.– К: ДУТ, 2020 – 32с.  
-  - Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Методичні вказівки до виконання, 
оформлення та захисту магістерських 
робіт (для студентів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 071 
«Облік і оподаткування») / Пильнова 
В.П., Шуляренко С.М., Шпирко О.М. 
– К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
Підпункт 15:
- Пильнова В.П. Моніторинг 
факторів економічної безпеки 
суб’єктів малого бізнесу / В. П. 
Пильнова // Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції 
[Київ, 11 лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020.  – С.53-
56.
- Пильнова В.П. Напрямки державної 
фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва  / В. П. 
Пильнова, В.В.Трофімов // 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції [Київ, 11 
лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020. – С.57-
59. 
- Пильнова В.П. Управління 
витратами у водному господарстві: 
логістичний аспект / В.П. Пильнова 
// Водне господарство України: 
науково-виробничий журнал – К.: 
ЦПКВГ,  2019. – Вип. 3-4. – С. 41–48. 
- Пильнова В.П. Особливості обліку і 
контролю в бюджетних установах: 
документообіг в системі AСКОД / 
В.П. Пильнова // Водне господарство 
України: науково-виробничий 
журнал – К.: ДІУЕВР, 2018.  – Вип. 
1(133). – С. 27–32. 
- Пильнова В.П. Оцінка проведення 
внутрішнього аудиту та його ризики / 
В. П. Пильнова // Матеріали 21-ї 



науково-методичної конференції 
викладачів, аспірантів та студентів 
[Київ, 26–28 березня 2017 р.] / 
КДАВТ – 2017.  – С.22-23.
- Пильнова В.П. Ремонт і 
модернізація основних засобів: 
обліковий аспект / В. П. Пильнова // 
Матеріали 20-ї науково-методичної 
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів [Київ, 29–31 березня 2016 
р.] / КДАВТ. – К., 2016. – С. 105–106. 
Підпункт 17:  
- досвід практичної роботи на посадах 
головного бухгалтера, фінансового  
директора та комерційного директора 
підприємств (6 років).
Підпункт 18:
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю (2017-
2019р.р.): 
 БУВРи, МУВГи, РОВРи, МУВРи, УК  
Державного агентства водних 
ресурсів України 

62946 Згурська Оксана 
Михайлівна

Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 050107 
Економiка пiдприємства, 
Диплом кандидата наук 

ДK 028014, виданий 
30.06.2015

4 Ринок цінних паперів Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Національний аграрний 
університет, 2005 р., напрям 
підготовки «Економіка і підприєм-
ництво», кваліфікація – бакалавр з 
економіки підприємства.
2. Національний аграрний  
університет, 2006 р., спеціальність 
«Економіка підприємства», 
кваліфікація – магістр з економіки 
підприємства
Доктор економічних наук, диплом 
ДД010316 від 26.11.2020, 
спеціальність 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.00.04 – економіка і управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)) , тема 
дисертації: Формування стратегії 
диверсифікації діяльності 
агропромислових підприємств
Підвищення кваліфікації: 1. 
Сертифікат учасника IV 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Національні 
особливості та світові тенденції 
управління та адміністрування на 
макро-, мезо-, і мікрорівнях», м. 
Дніпро, 9 червня – 13 листопада 2019 
р. (36 год.)
2. Сертифікат учасника Міжнародної-
науково практичної конференції 
«Вдосконалення економіки та 
фінансової системи країни: сучасний 
стан та перспективи», м. Запоріжжя, 
9 червня – 23-27листопада 2019 р. (36 
год.)
3. Сертифікат учасника в 
міжнародній колективній монографії 
«Prognostication and planning of 
economic development: microeconomic 
and macroeconomic levels», Kaunas, 
Lithuania, грудень 2019 р. (36 год.)
4. Свідоцтво про участь у 
практичному тренінгу «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємство 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0б, № CSO19-354 від 20.12.2019 р. 
(36 год.)
5. Сертифікат С2 (Proficiency) 
(Англійська мова) № 17843 від 
23.12.2019 року, (150 год.)
6. Сертифікат учасника в 
міжнародній колективній монографії 
«Management of the 21st 
century:globalization challenges», м. 
Полтава, липень 2020 р. (36 год.)
7. Науково-педагогічне стажування  
«Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з 
економіки та управління, м. Рига 
(Литва),  Сертифікат  № С 20180713  
від  27.07.2018 р. (150 год.)
8. Свідоцтво про участь у семінарі 
«Світова і європейська інтеграція в 
Україні», Національна Академія 
державного управління при 
Президентові України, Інститут 
підвищення кваліфікації керівних 
кадрів, № 1779 від 28.04.2018 р. (36 
год.)
9. Присудження наукового ступеня 
доктора економічних наук, диплом 
ДД010316 від 26.11.2020, 
спеціальність 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.00.04 – економіка і управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)), тема 
дисертації: Формування стратегії 
диверсифікації діяльності 
агропромислових підприємств

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska О. et al., The mechanism of 
effective implementation of strategies 
for diversification of agro-industrial 
enterprises of Ukraine. International 
Journal on Emerging Technologies 
11(5): 170-179 (2020).  (ISSN NO. 
(Print): 0975-8364, (Online): 2249- 
3255) (Scopus, Web of Science).
- Zghurska О. Strategic innovative 
benchmarks of Ukrainian agro-
industrial enterprises in the conditions 
of information society. Journal of 
Hygienic
Engineering and Design (Food 
Production and Processing). V. 32. 
2020. 125-138. (ISSN NO. (Online): 
1857-8489)). (Scopus, Web of Science).
- Zghurska О. et al., Formation of 



market-oriented enterprises’ 
management system in the direction of 
intensification of innovative processes. 
Journal of Hygienic Engineering and 
Design (Food Production and 
Processing). V. 33. 2020. (ISSN NO. 
(Online): 1857-8489)). (Scopus, Web of 
Science).
- Zghurska et al., Diversification 
strategy of entrepreneurial activity in 
conditions of European integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring Engineering 
(IJITEE), Volume-9 Issue-1, November  
2019. P. 4809–4815. (ISSN NO. 
(Online): 2278-3075)). (Scopus, Web of 
Science).
Підпункт 2:
- Згурська О.М., Гужавіна І.В. 
Сьомкіна Т.В. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 11-14
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди 
розвитку світової біржової торгівлі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. 
№ 24. С. 5 - 9.
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30.
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. 
Сучасний стан та стратегічні 
можливості підприємств 
агропродовольчого комплексу 
україни. Ефективна економіка. 2020. 
№ 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463.
- Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. Цінові 
тенденції на національному ринку 
агропромисловості. Агросвіт. 2020. 
№ 8. С. 8–14.
- Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. 
Фінансовий стан вітчизняних 
підприємств АПК та особливості 
діяльності на фондовому ринку. 
Економіка та держава. 2020. № 5. С. 
23–27.
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. Стан 
інноваційно-інформаційного 
розвитку агропромислових 
підприємств. Міжнародний науково-
виробничий журнал «Економіка 
АПК». 2020. С. 35-48.
- Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В. 
Згурська О. М. Методологічні засади 
управління прибутком торгівельного 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2020. 
№ 1 (2020). С. 107–113. 
- Згурська О. М. Методика здійснення 
портфельного аналізу агрохолдингів 
України: теорія та практика. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. 2020. 
Т. 25. Вип. 2 (81). С. 81–86. 
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2019. С. 114-125
- Згурська О. М. Методологічні 
аспекти оцінки диверсифікації 
діяльності підприємств в умовах 
розвитку ІТ-технологій. Інвестиції: 
практика та досвід. 2019. № 24. С. 43–
48.
- Згурська О. М. Визначення суті та 
значення дефініції «диверсифікація». 
Економіка та держава. 2019. № 12. С. 
77–82. 
- Згурська О. М. Інструментально-
методичний підхід до формування 
стратегій диверсифікації 
агропромислових підприємств.  
Агросвіт. 2019. № 24. С. 77–8. 
- Згурська О. М. Характеристика 
ключових стратегій диверсифікації 
підприємства. Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво.  
2019. № 6 (111). С. 66–74. (0,54 друк. 
арк.) (включено до Index Copernicus).
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. Роль 
інформаційного забезпечення у 
диверсифікаційній діяльності 
підприємств АПК. Агросвіт. 2019. № 
21. С. 8–14. 
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. 
Формування інноваційного ресурсно-
компетенційного потенціалу 
диверсифікації підприємств. 
Інвестиції: практика та досвід. 2019. 
№ 21. С. 5–9. 
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. 
Історичний аспект основних 
передумов виникнення 
диверсифікації. Економіка та 
держава. 2019. № 11. С. 4–8. 
- Згурська О. М. Зарубіжний досвід 
розвитку диверсифікаційних 
процесів агропромислових 
підприємств. Ефективна економіка. 
2019. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf
/11_2019/45.pdf  
- Згурська О. М. Фактори вибору 
стратегій диверсифікації 
підприємств.  Регіональна економіка  
та управління. 2019.  Вип. 4-1 (26). С. 
121–125. (0,51 друк. арк.) (включено 
до Index Copernicus).
- Оksana Zghurska, Tetiana Somkina, 
Ruslan Dymenko, Tetiana Kapelyushna. 
Diversification strategy of 



entrepreneurial activity in conditions of 
European integration. International 
Journal of Innovative Technology and 
Exploring Engineering (IJITEE), 
Volume-9 Issue-1, November  2019. P. 
4809–4815.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. 
Концептуальні чинники застосування 
методів оцінки ефективності 
диверсифікації діяльності 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 2 (2019). С. 88–96. 
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. 
Теоретико-методологічний підхід до 
вибору стратегій диверсифікації 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 3 (2019). С. 25–34. 
- Згурська О. М. Ризики 
диверсифікаційної діяльності 
підприємств. Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. 2019. 
Вип. 6 (23). С. 279–286. URL: 
http://www.easterneurope-
ebm.in.ua/journal/23_2019/43  
- Згурська О. М. Загальна 
характеристика стратегій 
диверсифікації на етапах життєвого 
циклу підприємства.  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 4 (2019). С. 54–63. 
- Капелюшна Т. В., Згурська О. М. 
Динаміка розвитку інтернет-речей та 
їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2018. 
№ 3(18). С. 79–86. 
- Згурська О. М. Диверсифікація як 
метод підвищення економічної 
ефективності підприємства. 
Інвестиції: практика та досвід. 2018. 
№ 13. С. 16–21. 
- Згурська О. М. Формування 
ресурсно-компетенційного 
потенціалу інноваційного розвитку 
підприємства в сучасних умовах. 
Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. 2018. 
Т. 23. Вип. 5 (70). С. 73–78. 
- Згурська О. М. Актуальні проблеми 
формування ефективної системи 
управління підприємством в 
сучасних умовах. Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія «Економічні 
науки». 2017. Вип. 23/2017. Т. 2. С. 
17–21. 
- Згурська О. М. Особливості 
формування ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств в умовах 
інформаційного суспільства. 
Економіка та суспільство. 2016. № 7. 
С. 329–334. URL: 
http://economyandsociety.in.ua/ 
- Згурська О. М. Концептуальні 
аспекти формування ефективної 
системи бухгалтерського обліку з 
урахуванням досвіду країн ЄС. 
Глобальні та національні проблеми 
екноміки. 2016. № 14. С. 942–946. 
URL: http://global-
national.in.ua/issue-14-2016.
Підпункт 3:
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит. 
Навчальний посібник К.: ДУТ, 2020. 
221 с.
- Згурська О.М. Формування 
інноваційних стратегій 
диверсифікації: [монографія]. Київ: 
ННЦ «ІАЕ», 2020. 484 с.
- Згурська О. М. Концептуальні 
аспекти формування системи 
інноваційних стратегій 
диверсифікації агропромислових 
підприємств. Прогнозування і 
планування розвитку економіки: 
мікроекономічний та 
макроекономічний рівні: [колективна 
монографія], Каунас (Литва), 2020. С. 
531–546.  
- Somkina T., Huzhavina I., Zhurska О. 
Problems of institutionalization and 
transnationalization of the modern 
enterprises’ institutional environment. 
Management of the 21-st century: 
globalization challenges: collective 
monograph, Prague, 2020. С. 44-51.
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» (номер 
державної реєстрації 0120U105094);
-  відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Тенденції та перспективи розвитку 
біржової діяльності в Україні» (номер 
державної реєстрації 0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 13:



- Згурська О.М., Гавриш О.М., 
Гордійчук Н.В. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«StartUp Innovative» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 46 с.
- Згурська О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Ціноутворення» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 38 с.
- Згурська О.М., Пісковець О.В. 
Методичні вказівки для практичних 
занять з дисципліни «Управління 
капіталом» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 35 с.
- Згурська О.М., Федюнін С.А., 
Гавриш О.М. Методичні вказівки для 
практичних занять з дисципліни 
«Ринок цінних паперів» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 22 с.
- Згурська О.М. Risk Management: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2061 .
- Згурська О.М Financial Management: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=575 .
- Згурська О.М. StartUp Innovative: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2088 .
- Згурська О.М. Ціноутворення: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611 
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Сучасні біржові технології»
Підпункт 15:
- Згурська О. М. Інформаційні засади 
стратегічного розвитку підприємств 
АПК. Глобалізація: співвідношення 
міжнародних та національних 
економічних інтересів: матеріали VII 
Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 
квітня 2020 р.: тези доп. Одеса, 2020. 
С. 113 – 115.
- Згурська О. М. Соціально-
економічні засади розвитку 
агропромислового сектору України. 
Вдосконалення економіки та 
фінансової системи на засадах 
конкурентоспроможності, 
інноваційності та сталості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
Запоріжжя, 11 квіт. 2020 р.: тези доп. 
Запоріжжя, 2020. С. 31 – 35. 
- Згурська О. М. Ринкові фактори 
впливу на диверсифікацію діяльності 
підприємств в умовах 
глобалізаційних процесів. Вплив 
глобальної фінансової кризи на 
розвиток національних фінансових 
систем: матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. Львів, 18 квіт. 2020 року: 
тези доп. Львів, 2020. С. 31 – 35. 
- Згурська О. М. Земельні аспекти 
розвитку підприємств АПК. Розвиток 
фінансово-економічного становища 
на різних рівнях управління: 
підприємство, регіон, держава: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
м. Дніпро, 18 квіт. 2020 р.: тези доп. 
Дніпро, 2020. С. 39 – 41. 
- Згурська О. М. Теоретичні аспекти 
та особливості формування портфеля 
підприємств. Актуальні проблеми 
використання потенціалу економіки 
країни: світовий досвід та вітчизняні 
реалії: матеріали IV Міжнар. наук.-
практ. конф. Дніпро, 25 квіт. 2020 р.: 
тези доп. Дніпро, 2020. С. 53 – 55. 
- Згурська О. М. Можливості 
стратегічного потенціалу 
підприємства в умовах 
диверсифікації. Національні 
особливості та світові тенденції 
управління та адміністрування на 
макро-, мезо- і мікрорівнях 
економіки: матеріали IV Міжнар. 
Наук.-практ. конф., Дніпро, 9 листоп. 
2019 р.: тези доп. Дніпро, 2019. С. 71 – 
75. 
- Згурська О. М. Значення 
інформаційно-комунікативного 
забезпечення в управлінні 
підприємством. Вдосконалення 
економіки та фінансової системи 
країни: сучасний стан та 
перспективи: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конференції, Запоріжжя, 



23 листоп. 2019 р.: тези доп. 
Запоріжжя, 2019. С. 56 – 58. 
- Згурська О. М. Особливості 
диверсифікації агропромислових 
підприємств в умовах розвитку ІТ-
технологій. Телекомунікаційний 
простір 
- XXI сторіччя: ринок, держава, 
бізнес: матеріали I Міжнар. наук.-
практ. конф. Київ, 18-19 груд. 2019 р.: 
тези доп. Київ, 2019. С. 299 – 304. 
- Дарчук В. Г., Згурська О. М., 
Литвинова О. В. Позиціонування 
розробників програмного 
забезпечення з українським корінням 
на світових ринках ІТ рішень. The 
modern trends in the development of 
business social responsibility: II 
International scientific conference, June 
29th, 2018: Proceedings of the 
Conference. Lisbon (Portugal), 2018. P. 
I. P. 99 – 101. 
- Згурська О. М. Стратегія 
диверсифікації як чинник мінімізації 
підриємницьких ризиків. Innovative 
educational technologies: European 
experience and its application in 
training in economics and management: 
training, 23-27th July 2018, Riga 
(LATVIA), 2018. P. 36 – 40. 
- Згурська О. М. Управління 
компетенційним потенціалом 
підприємства в умовах інноваційного 
розвитку. Перспективи розвитку 
менеджменту, фінансів та аудиту в 
умовах інтеграційних процесів: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
Одеса, 8 груд. 2018 р.: тези доп. 
Одеса, 2018. С. 35 – 39. 
- Згурська О. М. Підприємництво в 
Україні: рушійна сила економічного 
розвитку та фактор забезпечення 
суспільного прогрес. Формування 
економіко-правової платформи 
інноваційного підприємства: І 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція, м. Київ, 20 квітня 2018 
року: тези доповіді. Київ, 2018. С 121-
126.
- Згурська О. М. Формування 
економічного потенціалу 
підприємства в умовах побудови 
інформаційного суспільства. 
Актуальні проблеми управління та 
економічного розвитку в умовах 
інформатизації суспільства: 
матеріали наук.-практ. конф., Київ, 
20 груд. 2016 р.: тези доп. Київ, 2016. 
С. 40 – 43.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

354464 Мартиненко Марина 
Олександрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 
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Диплом спеціаліста, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2016, спеціальність: 

7.01010401 професійна 
освіта, Диплом магістра, 

Вінницький торговельно-
економічний інститут 

Київського національного 
торговельно-
економічного 

університету, рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 050108 
Маркетинг

5 Державне та технічне 
регулювання торгівлі

Посада: старший викладач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності
Підвищення кваліфікації:
1. Сертифікат учасника XIV 
Всеукраїнської щорічної конференції 
в рамках програми «Корпорація 
«Парус» - для навчальних закладів 
України» № 14529859 від 03.11.2016 
р.
2. Сертифікат учасника 
Всеукраїнського науково-
практичного тренінгу «Інформаційні 
технології в навчальному процесі: 
якісна освіта» від 21.02.2017р.
3. Майстер-клас «1С:Підприємство 
8.3»: облік успішності студентів і 
аналітичний звіт (конфігуруємо 
робоче рішення за півгодини) , 
21.02.2017 року 
4. Майстер-клас «Хмарна СRM – 
система «jПарус – Менеджмент і 
Маркетинг», сертифікат № 14530056 
від 21.02.2017р. 
5. Сертифікат учасника тренінгу 
«Цифрова трансформація: 
функціональні можливості системи 
електронного документообігу 
M.E.Doc» №НПТ 074  від 21.02.2017р.  
6. Курс навчання «Користувач 
програмного забезпечення «Парус-
Підприємство 7.40» модулі 
Менеджмент та Маркетинг» 
№14530362 від 04.11.2017р.(24 год.)
7. Теоретично-практичний курс 
використання комп’ютерної 
програми«M.E.Doc» Сертифікат № 
ДУТ/В002 від 22.01.2018 р. 
8. Майстер-клас «Організація підбору 
персоналу у конфігурації «1C: 
Зарплата та управління персоналом 8 
для України»( ред.2.1)» свідоцтво 
№CSO18-071 від 30.05 2018 
9. Участь у семінарі «Базові 
принципи функціонування 
підсистеми «Зарплата і кадри» в 
прикладному рішенні 
«1C:Підприємство. Бухгалтерія для 
України (ред. 2.0)» свідоцтво 
№CSO19-155 від 21.05.2019(4 год.)
10. Практичне стажування у 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат 
№ 156/2020 від 05.08.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
12. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № AH2757, 
14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.



13. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
239.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
Підпункт 2:
- Мартиненко М.О. Актуальність 
впровадження «хмарних» сервісів у 
навчальному процесі. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2017. 
№4. С. 160 - 166
- Мартиненко М.О. Зміст та структура 
бізнес процесів підприємств зв’язку. 
Научный взгляд в будущее. Одесса: 
КУПРИЕНКО С.В., 2017. №7. Том 3. 
С. 68 – 73
- Мартиненко М.О. Теоретичні 
аспекти розвитку та його види. 
Modern engineering and innovative 
technologies. Karlsruhe, Germany: 
Sergeieva&Co., 2018. №6. Part 3. P. 36 
– 42
- Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., 
Тенденції розвитку підприємств 
зв’язку. Modern scientific researchese . 
Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2019. № 09 
Part 2. Р.64 - 67
- Мартиненко М. О. Сутність 
стратегічного розвитку підприємства. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: 
ДУТ, 2019. №2. С. 121-125
- Мартиненко М. О. Теоретичні 
підходи до інтерпретації поняття 
«розвиток підприємства». Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2019. 
№1. С. 117-122
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Згурська О.М., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Міжнародний науковий 
журнал «Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки» №11(43)/2020 
Том 3. С.22 - 30
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 
технічного регулювання сфери 
торгівлі. Таврійський науковий 
вісник. Серія: Економіка:науковий 
журнал. Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020 Вип.4. С.68-78.
- Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., 
Вінник І.В. Стратегічні напрямки 
державного регулювання 
торговельної діяльності України. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 162. 
С. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123-131.
Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Пісковець О.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020.  с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі. К.: ДУТ, 2020.   с.
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва. К.: ДУТ, 2020.  с.
Підпункт 8:
- Відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» (номер 
державної реєстрації 0120U105094).
Підпункт 13:
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки до написання курсової 
роботи з дисципліни «Організація 
торгівлі». Київ : ДУТ, 2020. 22 с. 
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу » для студентів спеціальності 



076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі та торговельної діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Організація 
ведення бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Державне та 
технічне регулювання торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства» 
Підпункт 15:
- Мартиненко М.О. Впровадження 
інноваційної економіки українськими 
підприємствами. Інновації і сучасні 
бізнес-технології в економіці та 
управлінні (союз науки і практики) : 
матеріали І Міжнародної науково- 
практичної конференції, Суми, 17-18 
травня 2018 р. Суми : СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2018. С. 43 - 47
- Мартиненко М.О. Особливості 
стратегічного розвитку підприємств 
зв’язку. Тренди розвитку фінансового 
сектору національної економіки: 
правовий, обліково-аналітичний, 
організаційно-економічний та 
фінансовий аспекти; 27 листопада 
2019р. ККІБіП. – Київ, 2020. С.43-46. 
- Мартиненко М.О. Стратегічне 
партнерство як ефективний 
інструмент розвитку підприємств 
зв’язку. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
Київ, 11 лютого 2020 року: 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С. 153 – 155.
- Мартиненко М.О. моніторинг 
основних тенденцій розвитку 
підприємств зв’язку: збірник тез 
доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, 
облік, фінанси, менеджмент і право в 
Україні та світі»; 4 грудня 2020р. 
ЦФЕНД. – Полтава. С. 82 – 84.
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

285747 Гавриш Оксана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2009, спеціальність: 

050104 Фiнанси, Диплом 
кандидата наук ДK 
025308, виданий 

22.12.2014

5 Бізнес-планування на 
підприємстві

Інформація про кваліфікацію 
викладача: 1. Національний аграрний 
університет, 2008, спеціальність – 
економіка і підприємництво, 
кваліфікація – бакалавр з обліку та 
аудиту.
2. Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – магістр з фінансів
Кандидат економічних наук, диплом 
ДК № 025308 від 22.12.2014 р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Формування 
маркетингової стратегії тепличних 
господарств»;
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат  АД №003524 від 16 грудня 
2019 р.
Підвищення кваліфікації:  1. 
Сертифікат учасника ІІІ 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Ukraine, Bulgaria, EU: 
economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
р.
2. Практичне стажування на посаді 
торговельного брокера у Brightstyle 
import LP, Шотландія,  Сертифікат  
№ AH2687  від  24.08.2019 р.
3. Присвоєння вченого звання 
доцента кафедри менеджменту, АД 
№003524 від 16 грудня 2019 р.
4. Практичний тренінг «Особливості 



обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-350 
5. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ Е-244 від 20.05.2019 року, Київські 
державні курси іноземних мов 
«Інтерлінгва» 
6. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
062 
7. Сертифікат «M.E.Doc», 27.05.2020 
р. 
8. Практичне стажування 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат № 
156/2020 від 05.08.2020 р. 
9. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
10. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2754, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
237

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282 (Scopus, Web of Science).
Підпункт 2: 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
при здійсненні біржової діяльності: 
сутність, види та можливі шляхи 
попередження. Науковий погляд: 
економіка та управління. 2020. №2 
(68) / 2020. С. 185–190. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Роль 
брокера під час здійснення 
торговельних операцій на біржі. 
Інтелект ХХІ. 2020. № 2 ‘2020. С. 50–
54. 
-  Гавриш О. М., Пильнова В. П., 
Капелюшна Т. В., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І., 
Виржиковська Б. Формування та 
розвиток цифрової компетентності 
працівників як складова 
антикризового управління 
організацією. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 
97–106.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8379.
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123–131. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Пісковець О.В. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування. Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 109–113.  
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21–25. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 
технічного регулювання сфери 
торгівлі. Підприємництво і торгівля. 
2020. Вип. 28. С. 68–78.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 



досвід. 2020. С. 51–57. 
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282.
- Гавриш О. М., Щербина В. В. 
Напрями підвищення 
конкурентоспроможності 
телекомунікаційних підприємств. 
Причорноморські економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 63–67. 
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на підвищення 
прибутковості телекомунікаційних 
підприємств. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). 
С. 42–49.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування стратегії розвитку 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1 (27). С. 103–109.
- Гавриш О. М. Формування прибутку 
при антикризовому управлінні 
підприємством. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). 
С. 110–117.
- Oksana Gavrysh, Tetiana Balanovska, 
Jakub Kraciuk. Marketing Strategies as 
a Part of Crisis Management of 
Enterprises. Problems of World 
Agriculture. 2015. Volume 15 (XXX). 
Number 4. Р. 5–16. URL: 
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ 
pdf/ PRS_2015_T15(30)_z4.pdf.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
як складової антикризового 
управління підприємством. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2015. № 4 (14). С. 10–20.
- Гавриш О. М., Площик М. В. 
Особливості формування попиту в 
умовах економічної нестабільності. 
Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії. 2015. Спецвипуск 
2015 року. С. 111–116.

Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020. 180 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195 
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=33 
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
тепличних господарств : 
[монографія]. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 
2015. 267 с.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(номер державної реєстрації 
0120U105094);
-  керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Тенденції та перспективи 
розвитку біржової діяльності в 
Україні» (номер державної реєстрації 
0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності з 22 
жовтня 2019 року.
Підпункт 13: 
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування на 
підприємстві». Київ : ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Біржова діяльність». 
Київ : ДУТ, 2020. 47 с. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 



спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
22 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 21 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 28 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
18 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 15 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 17 с.
- Гавриш О.М. Бізнес-планування на 
підприємстві: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2337.
- Гавриш О.М. Біржова діяльність: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195.
- Гавриш О.М. Організація діяльності 
трейдера та торговельного брокера: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060.
Підпункт 14:
- керівництво студентом, який зайняв 
ІІІ місце у Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»
- керівництво студентським науковим 
гуртком «Сучасні біржові технології».
Підпункт 15:
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
під час здійснення брокерської 
діяльності. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 218–220.
- Гавриш О. М., Підгірний А. С. 
Мотивація персоналу біржі при 
здійсненні торговельних операцій. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 215–
217.
- Гавриш О. М., Полякова А. С. 
Особливості системи антикризового 
управління торговельним 
підприємством. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 16–18.
- Гавриш О. М., Кудирко М. В. 
Інформаційні технології та їх вплив 
на ведення бізнесу. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 81–84.
- Гавриш О. М., Шарапін М. О. 
Економічна сутність управління 
прибутком телекомунікаційного 



підприємства. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 197–200. 
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в діяльності 
телекомунікаційних підприємств. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 18–19 грудня 2019 року. С. 
84–87.
- Гавриш О. М. Антикризисное 
управление как способ 
предотвращения банкротства 
предприятия. Україна, Болгарія, ЄС: 
економічні, технічні та соціальні 
тенденції розвитку : праці ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., «Ukraine, Bulgaria, 
EU: economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
року. С. 13–15.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування попиту на товари та 
послуги телекомунікаційних 
підприємств. Інформаційні технології 
в культурі, мистецтві, освіті, науці, 
економіці та бізнесі : праці міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 
квітня 2019 р. С. 18–20.
- Гавриш О. М., Либа К. Д. Розробка 
ефективного механізму управління 
інноваційною діяльністю 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка, менеджмент та аудит: 
сучасні проблеми, перспективи та 
напрями розвитку: матеріали міжн. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 
2019 року. ГО «Львівська економічна 
фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019. С. 58–
61.
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на формування 
прибутковості підприємств. 
Формування механізмів управління 
якістю та підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств : праці Х міжнар. наук.-
практ. інтерн.-конф. для молод. 
вчених та студ., м. Дніпро, 21 березня 
2019 р. Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2019. С. 44–47.
- Гавриш О. М. Сутність 
маркетингової стратегії в управлінні 
розвитком підприємства. 
Глобалізація сучасного світового 
господарства: стан, проблеми, 
ефективність : праці міжнар. наук.-
практ. конф. для студ., аспір. та мол. 
вчених, м. Київ, 23 лютого 2019 р. К.: 
Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2019. С. 107–109.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Використання маркетингових 
товарних стратегій в антикризовому 
управлінні сільськогосподарським 
підприємством. Перспективи 
ефективних управлінських рішень у 
бізнесі та проектах : праці III  міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Одеса, 14–15 
вересня 2017 р. Одеса: Фенікс, 2017. С. 
96–98.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Принципи формування 
маркетингової стратегії 
антикризового управління 
підприємством. Маркетинг і 
логістика в агробізнесі : праці 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 
13 жовтня 2016 р. К.: ЦП 
«Компринт», 2016. С. 96–98.
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в умовах інноваційного 
розвитку підприємств. Інноваційні 
технології менеджменту підприємств 
і організацій : праці наук.-техн. конф., 
м. Київ, 17–20 листопада 2015 р. Київ, 
2015. С. 65–66.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

285747 Гавриш Оксана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
2009, спеціальність: 

050104 Фiнанси, Диплом 
кандидата наук ДK 
025308, виданий 

22.12.2014

5 Організація діяльності 
трейдера та 
торговельного брокера

Інформація про кваліфікацію 
викладача: 1. Національний аграрний 
університет, 2008, спеціальність – 
економіка і підприємництво, 
кваліфікація – бакалавр з обліку та 
аудиту.
2. Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – магістр з фінансів
Кандидат економічних наук, диплом 
ДК № 025308 від 22.12.2014 р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Формування 
маркетингової стратегії тепличних 
господарств»;
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат  АД №003524 від 16 грудня 
2019 р.
Підвищення кваліфікації:  1. 
Сертифікат учасника ІІІ 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Ukraine, Bulgaria, EU: 
economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
р.
2. Практичне стажування на посаді 



торговельного брокера у Brightstyle 
import LP, Шотландія,  Сертифікат  
№ AH2687  від  24.08.2019 р.
3. Присвоєння вченого звання 
доцента кафедри менеджменту, АД 
№003524 від 16 грудня 2019 р.
4. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-350 
5. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ Е-244 від 20.05.2019 року, Київські 
державні курси іноземних мов 
«Інтерлінгва» 
6. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
062 
7. Сертифікат «M.E.Doc», 27.05.2020 
р. 
8. Практичне стажування 
торговельній компанії ТОВ «Атем 
Груп», Україна, сертифікат № 
156/2020 від 05.08.2020 р. 
9. Участь у семінарі «Управління 
фінансами для власників та 
керівників бізнесу» 25.11.2020 р. 
10. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2754, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р. 
11. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
237

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282 (Scopus, Web of Science).
Підпункт 2: 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А., 
Мартиненко М. О. Бізнес-планування 
та його роль в стратегічному 
управлінні підприємств зв’язку. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 156. 
С. 120–123. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М. О. 
Роль стратегічного розвитку в 
організації торгівлі: інноваційний 
аспект. Научный взгляд в будущее. 
2020. Том 2. № 18. С. 24–29. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
при здійсненні біржової діяльності: 
сутність, види та можливі шляхи 
попередження. Науковий погляд: 
економіка та управління. 2020. №2 
(68) / 2020. С. 185–190. 
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Роль 
брокера під час здійснення 
торговельних операцій на біржі. 
Інтелект ХХІ. 2020. № 2 ‘2020. С. 50–
54. 
-  Гавриш О. М., Пильнова В. П., 
Капелюшна Т. В., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І., 
Виржиковська Б. Формування та 
розвиток цифрової компетентності 
працівників як складова 
антикризового управління 
організацією. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 
97–106.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8379.
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23). С. 123–131. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463. 
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Пісковець О.В. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування. Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 109–113.  
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21–25. 
- Гавриш О. М., Мартиненко М.О. 
Особливості інновацій в системі 



технічного регулювання сфери 
торгівлі. Підприємництво і торгівля. 
2020. Вип. 28. С. 68–78.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. С. 51–57. 
- Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. 
Developing Enterprise Competitive 
Advantage as a Component of Anti-
Crisis Management. Entrepreneurship 
and sustainability issues. 2019. Vol. 7. 
№ 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-
0282.
- Гавриш О. М., Щербина В. В. 
Напрями підвищення 
конкурентоспроможності 
телекомунікаційних підприємств. 
Причорноморські економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 63–67. 
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на підвищення 
прибутковості телекомунікаційних 
підприємств. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). 
С. 42–49.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування стратегії розвитку 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1 (27). С. 103–109.
- Гавриш О. М. Формування прибутку 
при антикризовому управлінні 
підприємством. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). 
С. 110–117.
- Oksana Gavrysh, Tetiana Balanovska, 
Jakub Kraciuk. Marketing Strategies as 
a Part of Crisis Management of 
Enterprises. Problems of World 
Agriculture. 2015. Volume 15 (XXX). 
Number 4. Р. 5–16. URL: 
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ 
pdf/ PRS_2015_T15(30)_z4.pdf.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
як складової антикризового 
управління підприємством. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2015. № 4 (14). С. 10–20.
- Гавриш О. М., Площик М. В. 
Особливості формування попиту в 
умовах економічної нестабільності. 
Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії. 2015. Спецвипуск 
2015 року. С. 111–116.

Підпункт 3:
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Біржова діяльність. 
К.: ДУТ, 2020. 180 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195 
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=33 
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Формування маркетингової стратегії 
тепличних господарств : 
[монографія]. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 
2015. 267 с.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(номер державної реєстрації 
0120U105094);
-  керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Тенденції та перспективи 
розвитку біржової діяльності в 
Україні» (номер державної реєстрації 
0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності з 22 
жовтня 2019 року.
Підпункт 13: 
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування на 
підприємстві». Київ : ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки до 
написання курсової роботи з 
дисципліни «Біржова діяльність». 
Київ : ДУТ, 2020. 47 с. 
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 



рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
22 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 21 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 28 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Бізнес-планування на підприємстві» 
для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
18 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Біржова діяльність» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 15 с.
- Гавриш О.М. Методичні вказівки 
для самостійної роботи з дисципліни 
«Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 17 с.
- Гавриш О.М. Бізнес-планування на 
підприємстві: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2337.
- Гавриш О.М. Біржова діяльність: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1195.
- Гавриш О.М. Організація діяльності 
трейдера та торговельного брокера: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060.
Підпункт 14:
- керівництво студентом, який зайняв 
ІІІ місце у Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»
- керівництво студентським науковим 
гуртком «Сучасні біржові технології».
Підпункт 15:
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
- Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики 
під час здійснення брокерської 
діяльності. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 218–220.
- Гавриш О. М., Підгірний А. С. 
Мотивація персоналу біржі при 
здійсненні торговельних операцій. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 215–
217.
- Гавриш О. М., Полякова А. С. 
Особливості системи антикризового 
управління торговельним 
підприємством. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 16–18.
- Гавриш О. М., Кудирко М. В. 
Інформаційні технології та їх вплив 
на ведення бізнесу. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 



тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 81–84.
- Гавриш О. М., Шарапін М. О. 
Економічна сутність управління 
прибутком телекомунікаційного 
підприємства. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 197–200. 
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в діяльності 
телекомунікаційних підприємств. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 18–19 грудня 2019 року. С. 
84–87.
- Гавриш О. М. Антикризисное 
управление как способ 
предотвращения банкротства 
предприятия. Україна, Болгарія, ЄС: 
економічні, технічні та соціальні 
тенденції розвитку : праці ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., «Ukraine, Bulgaria, 
EU: economic, technical and social 
development trends», м. Бургас 
(Болгарія), 27 червня – 2 липня 2019 
року. С. 13–15.
- Гавриш О. М. Вплив чинників на 
формування попиту на товари та 
послуги телекомунікаційних 
підприємств. Інформаційні технології 
в культурі, мистецтві, освіті, науці, 
економіці та бізнесі : праці міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 
квітня 2019 р. С. 18–20.
- Гавриш О. М., Либа К. Д. Розробка 
ефективного механізму управління 
інноваційною діяльністю 
телекомунікаційних підприємств. 
Економіка, менеджмент та аудит: 
сучасні проблеми, перспективи та 
напрями розвитку: матеріали міжн. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 
2019 року. ГО «Львівська економічна 
фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019. С. 58–
61.
- Гавриш О. М. Вплив інноваційної 
діяльності на формування 
прибутковості підприємств. 
Формування механізмів управління 
якістю та підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств : праці Х міжнар. наук.-
практ. інтерн.-конф. для молод. 
вчених та студ., м. Дніпро, 21 березня 
2019 р. Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2019. С. 44–47.
- Гавриш О. М. Сутність 
маркетингової стратегії в управлінні 
розвитком підприємства. 
Глобалізація сучасного світового 
господарства: стан, проблеми, 
ефективність : праці міжнар. наук.-
практ. конф. для студ., аспір. та мол. 
вчених, м. Київ, 23 лютого 2019 р. К.: 
Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2019. С. 107–109.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Використання маркетингових 
товарних стратегій в антикризовому 
управлінні сільськогосподарським 
підприємством. Перспективи 
ефективних управлінських рішень у 
бізнесі та проектах : праці III  міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Одеса, 14–15 
вересня 2017 р. Одеса: Фенікс, 2017. С. 
96–98.
- Гавриш О. М., Балановська Т. І. 
Принципи формування 
маркетингової стратегії 
антикризового управління 
підприємством. Маркетинг і 
логістика в агробізнесі : праці 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 
13 жовтня 2016 р. К.: ЦП 
«Компринт», 2016. С. 96–98.
- Гавриш О. М. Роль маркетингової 
стратегії в умовах інноваційного 
розвитку підприємств. Інноваційні 
технології менеджменту підприємств 
і організацій : праці наук.-техн. конф., 
м. Київ, 17–20 листопада 2015 р. Київ, 
2015. С. 65–66.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

348795 Пильнова Валентина 
Павлівна

доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного 
Знамени институт 

водного транспорту, рік 
закінчення: 1991, 

спеціальність:  экономика 
и организация водного 

транспорта, Диплом 
кандидата наук ДK 

025354, виданий 
13.10.2004, Атестат 

доцента 02ДЦ 011410, 
виданий 16.02.2006

20 Економічна безпека 
підприємства

Підвищення кваліфікації: ТОВ 
«Sophela», м. Київ, Програма 
стажування і звіт про її виконання, 
тема: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних 
інформаційних систем та 
перспективи їх розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 10.04-20.10 
2019 р. 
Сертифікат В2  від 19.05.2019 року 
(англійська мова). Перші Київські 
державні курси іноземних мов; 
кандидат економічних наук, диплом    
ДК  №025354, 2004р., спеціальність 
08.06.01-  «Економіка, організація і 
управління підприємствами», тема 
дисертації: «Економічні засади 
розвитку підприємств малого бізнесу 
в Україні»;
доцент кафедри обліку і аудиту, 
атестат  02ДЦ №011410, 2006р.
Підвищення кваліфікації: 1. Центр 
Сертифікованого навчання ТОВ 



«ПРОКОМ», тема: «1С: Бухгалтерія 
для України. Типові проблеми 
обліку», Свідоцтво № CSO17-099  від  
27.03.2017р.  
2. «M.E.Doc», тема: «me doc мій 
електронний документ», Сертифікат 
від 26.04.2017р. 
3. Центр підвищення кваліфікації 
працівників водного господарства, 
тема: «Вдосконалення 
бухгалтерського обліку і контролю», 
Свідоцтво № 430 від 16.05.2019р. 
4. ТОВ «Технічні та управлінські 
послуги», тема: «Ризик-орієнтований 
підхід в системах менеджменту, 
Сертифікат SP 2019/04-7804 від 
03.04.2019р. 
5. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
064 
6. Сертифікат «M.E.Doc», Сертифікат 
від 27.05.2020р. 
7. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2755, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
8. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
240.
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
- Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками / В.П. Пильнова, 
О.М.Гавриш, Т.В.Капелюшна // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип.24. – С. 
51-57. 
- Пильнова В.П.  Організація 
експорту товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу  / В.П. Пильнова, 
Т.В.Капелюшна, О.В.Пісковець // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 24. – С. 29-36. 
- Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках / Гавриш 
О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. 
// Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27 – С. 21-25.
- Пильнова В.П. Новації 
оподаткування підприємницької 
діяльності / Т.В.Капелюшна, 
Р.А.Дименко,  В.П. Пильнова 
//Інфраструктура ринку 
[Електронний науково-практичний 
журнал]. – К., 2020. – Вип.49.  – URL: 
http://www.market-infr.od.ua/uk/49-
2020
- Пильнова В.П. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування / О. М.Гавриш, 
О.В.Пісковець, В.П. Пильнова // 
Економіка і держава : наук.-практ. 
журн. – К., 2020. – Вип.12. – С. 109-
113. 
- Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні / Т.В.Капелюшна, 
О.М.Гавриш, В.П. Пильнова //. 
Ефективна економіка. 2020. №11. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=8379
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23) (подано до друку). 
- Пильнова В.П. Інтернет-торгівля: 
особливості реалізації товару за 
допомогою Інтернету / 
В.П.Пильнова, О.М.Гавриш, 
Т.В.Капелюшна, О.О.Лобань 
//Економіка. Менеджмент. Бізнес: 
Науковий журнал – К.: ДУТ, 2020. – 
Вип. 1(31). – С. 122–129. 
- Пильнова В.П. Оцінка і контроль 
кредитоспроможності суб’єктів 
малого бізнесу / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 2. – С. 
43-48. 
- Пильнова В.П. Фінансова безпека 
суб’єктів підприємництва: вплив 
ризиків на фінансову стійкість. 
Ефективна економіка. 2020. №1. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=7595 
- Пильнова В.П. Дотримання балансу 
дебіторської та кредиторської 
заборгованості як показник 
стабільного фінансового стану 
підприємств / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 
33–38. 
- Пильнова В.П. Розвиток логістичної 
інфраструктури у водному 
господарстві / В.П. Пильнова // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 1. – С. 29–36. 
- Пильнова В. П. Санаційний  аудит  
– інструмент  антикризового  
управління на авіаційних 
підприємствах: етапи та порядок його 
проведення / О.М.Бондаренко, 



В.П.Пильнова  // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності: зб. наук. 
пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. – Вип. 15. – С. 70–76.  
- Пильнова В. П. Облік доходів і 
витрат страхових компаній: 
методичне забезпечення, оцінка, 
деталізація / В.П. Пильнова, Д.О. 
Пильнов // Проблеми системного 
підходу в економіці : зб. наук. пр. – К. 
: НАУ, 2016. – Вип.48. – С. 119–133.
- Пильнова В.П. Підвищення якості  
аудиторських послуг як запорука 
успішного розвитку аудиту в Україні / 
В.П. Пильнова // Формування 
ринкових відносин : зб. наук. пр.– К., 
2016. – Вип. 11 (162). – С. 154–159. 
- Пильнова В. П. Актуальні питання 
практики застосування МСФЗ в 
Україні / В. П. Пильнова, 
Л.П.Демиденко // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. 
Науковий журнал. – 2016. – Вип. 5 
(64). – С. 129–132.
Підпункт 3:
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с.;
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навчальний посібник.  К.: 
ДУТ, 2020. 200 с.;
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит: 
навчальний посібник. К.: ДУТ, 2020.  
220 с.;
- Пильнова В.П.  Планування, оцінка 
і контроль запасів на суднах водного 
транспорту [монографія] / Д. О. 
Пильнов, В. А. Будник, В. П. 
Пильнова. – Київ: Центр учбової 
літератури. 2015. – 175 с. – С. 75-97; 
120-134.
Підпункт 7:
- член експертної комісії для 
проведення акредитаційної 
експертизи.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» 
(реєстраційний номер 0120U105369);
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної  роботи  за темою: 
«Обгрунтування  та  розробка  
економічного  механізму  пільгового  
кредитування суб’єктів малого 
підприємництва м.Києва» 
(реєстраційний номер 0105V006737).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри обліку і аудиту 
КДАВТ (11 років);
- завідувач кафедри управління 
водними ресурсами та охорони праці 
ДІУЕВР (1 рік);
- вчений секретар факультету 
Економіки транспорту КДАВТ (4 
роки).
Підпункт 11: 
- участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)».
Підпункт 13: 
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
підприємництва» для студентів 
денної форми навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 54с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 36с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Економічна безпека 
підприємств» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 38с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Моделювання вартості 
компанії» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 34с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Сучасні тренінгові 
технології навчання ведення бізнесу» 
для студентів денної форми навчання 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» / 
Пильнова В.П.– К: ДУТ, 2020 – 32с.  
-  - Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Методичні вказівки до виконання, 
оформлення та захисту магістерських 



робіт (для студентів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 071 
«Облік і оподаткування») / Пильнова 
В.П., Шуляренко С.М., Шпирко О.М. 
– К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
Підпункт 15:
- Пильнова В.П. Моніторинг 
факторів економічної безпеки 
суб’єктів малого бізнесу / В. П. 
Пильнова // Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції 
[Київ, 11 лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020.  – С.53-
56.
- Пильнова В.П. Напрямки державної 
фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва  / В. П. 
Пильнова, В.В.Трофімов // 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції [Київ, 11 
лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020. – С.57-
59. 
- Пильнова В.П. Управління 
витратами у водному господарстві: 
логістичний аспект / В.П. Пильнова 
// Водне господарство України: 
науково-виробничий журнал – К.: 
ЦПКВГ,  2019. – Вип. 3-4. – С. 41–48. 
- Пильнова В.П. Особливості обліку і 
контролю в бюджетних установах: 
документообіг в системі AСКОД / 
В.П. Пильнова // Водне господарство 
України: науково-виробничий 
журнал – К.: ДІУЕВР, 2018.  – Вип. 
1(133). – С. 27–32. 
- Пильнова В.П. Оцінка проведення 
внутрішнього аудиту та його ризики / 
В. П. Пильнова // Матеріали 21-ї 
науково-методичної конференції 
викладачів, аспірантів та студентів 
[Київ, 26–28 березня 2017 р.] / 
КДАВТ – 2017.  – С.22-23.
- Пильнова В.П. Ремонт і 
модернізація основних засобів: 
обліковий аспект / В. П. Пильнова // 
Матеріали 20-ї науково-методичної 
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів [Київ, 29–31 березня 2016 
р.] / КДАВТ. – К., 2016. – С. 105–106. 
Підпункт 17:  
- досвід практичної роботи на посадах 
головного бухгалтера, фінансового  
директора та комерційного директора 
підприємств (6 років).
Підпункт 18:
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю (2017-
2019р.р.): 
 БУВРи, МУВГи, РОВРи, МУВРи, УК  
Державного агентства водних 
ресурсів України

177867 Вишнівський Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Інформаційних 

технологій

Диплом спеціаліста, 
Державний університет 

телекомунікацій, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 7.17010101 
безпека інформаційних і 
комунікаційних систем, 

Диплом доктора наук ДД 
008056, виданий 

10.02.2010, Диплом 
доктора наук ДД 006130, 

виданий 13.12.2016, 
Атестат професора 12ПP 

008789, виданий 
04.07.2013

35 Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

Підвищення кваліфікації: 1. 
Сертифікація HP ATA:
1.    HP ATA – Connected Devices, May 
27, 2016.
2. HP ATA – Networks, May 27, 2016.
3. HP ATA – Servers and Storage May 
30, 2016.
4. HP ATA – Cloud, May 30, 2016.
2. ТОВ «Sophela» м. Київ, Програма 
стажування і звіт про її виконання, 
тема: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних 
інформаційних систем та 
перспективи їх розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 10.04-20.10 
2019 р.

Стаж науково-педагогічної роботи = 
35,5 р.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
1. Tolubko V. Method for Determination 
of Cyber Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time Information 
System // V. Tolubko, V. Vyshnivskyi, 
V. Mukhin, H. Haidur, N. Dovzhenko, 
O. Ilin, V. Vasylenko // I.J. Intelligent 
Systems and 34 Applications. – 2018. – 
№ 8. – Р. 11-18. (Published Online 
August 2018 in MECS 
(http://www.mecs-press.org/) DOI: 
10.5815/ijisa.2018.08.02).
2. Oleksandr Pliushch, Viktor 
Vyshnivskyi, Volodymyr Tolubko, 
Vadym Mukhin, Serhii Ishcheryakov, 
Mykhailo Okhramovych, Vitalii Loza, 
Performance Study of Spread Spectrum 
Systems with Hard Limiters. Modern 
Education and Computer Science Press. 
I. J. Computer Network and 
Information Security, 2020, 5, 1-15.
Підпункт 2:
1. Вишнівський В. В. Інформаційні 
характеристики інтелектуальних 
систем / Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О.// 
Зв’язок. – 2018. – №2. – С. 14-19.
2. Прищепа С.В. Ранжирование веб-
сайтов событийного характера / С.В. 
Прищепа, В.В. Вишнеский, Д.В. 
Ландэ // Зв’язок. – 2018. – №3. – С. 
11-14.
3. Аронов А.О. Метод автоматизації 
виявлення застарілої інформації на 
основі інформаційно-аналітичного 
аналізу даних сайту / А.О. Аронов, 
Вишнівський В.В., Замаруєва І.В. // 



Сучасні інформаційні системи. – 
2018. - №1. – С. 28-31.
4. Вишнівський В. В. Оцінка 
ефективності функціонування 
інтелектуальної системи / 
Вишнівський В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І. // ISSN 2412-4338 
Телекомунікаційні та інформаційні 
технології.  – К.: ДУТ, 2018 Вип. № 1 
– С. 19-26.
5. Вишнівський В. В. Статичні 
інформаційні показники якості 
інтелектуальних систем / 
Вишнівський В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І., Сєрих С. О. // ISSN 
2412-4338 Телекомунікаційні та 
інформаційні технології.  – К.: ДУТ, 
2018 Вип. № 2 – С. 14-20.
6. Pliushch O. Robust 
telecommunication channel with 
parameters changing on a frame-by-
frame basis / O. Pliushch, V. 
Vyshnivskyi, Y. Berezovska // Сучасні 
інформаційні системи = Advanced 
Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 
3. – С. 62-69.
Підпункт 3:
1. Діагностування аналогових і 
цифрових пристроїв 
радіоелектронної техніки 
Монографія. / Вишнівський В.В., 
Жердєв М.К., Лєнков С.В. та ін.; під 
редакцією Жердєва М.К., Лєнкова 
С.В. – К.: ТОВ «Компанія ЛІК», 2009. 
– 224 с.
2. Методи і засоби управління 
параметрами твердотілих 
фотоелектричних перетворювачів. 
Монографія / В.В. Вишнівський, Д.В. 
Лукомський, М.М. Охрамович та ін.; 
за ред. С.В. Лєнкова – К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський 
університет», 2010, – 143 с.
3. Креденцер Б.П, Вишнівський В.В, 
Жердєв М.К., Могилевич Д.І., 
Стойкова Л.С. Оцінка надійності 
резервованих систем при обмеженій 
вихідній інформації / Монографія / 
Під науковою редакцією доктора 
технічних наук, професора Б.П. 
Креденцера. – К.: «Фенікс», 2013. – 
335 с.
4. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління навчальним 
процесом у вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. Ільїн, 
М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, В.В. 
Вишнівський, А.П. Бондурчук. – К.: 
ПВП «ЗАДРУГА», 2017. – 296 с.
Підпункт 4:
К.т.н. 
1. Мірошниченко Олег Вікторович 
диплом; 
2. Коротков Валерій Юрійович 
диплом;
3. Охрамович Михайло Миколайович 
диплом;
4. Настич Юрій Богданович;
5. Кожедуб Юлія Василівна;
6. Сєрих Сергій Олександрович;
7. Василенко Володимир Вікторович;
8. Аронов Андрій Олексійович.
Д.т.н. 
1. Ільїн Олег Олександрович диплом; 
2. Гайдур Галина Іванівна.
3. Кожухівська Ольга Андріївна
Підпункт 7:
1. Заступник голови підкомісії 122-2 
Комп’ютерні науки та інформаційні 
системи (інформаційні системи і 
технології) науково-методичної 
комісії 8 з інформаційних технологій, 
автоматизації та телекомунікацій 
МОН України 2016-2019.
Підпункт 8:
1. Виконання функцій члена 
редакційної колегії наукового 
журналу «Телекомунікаційні та 
інформаційні технології»
Підпункт 10:
1. Завідувач кафедри Інформаційної 
та кібернетичної безпеки;
2. Завідувач кафедри Комп’ютерних 
наук.
3. Заступник начальника науково-
дослідного центру Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.
Підпункт 11:
1. Голова Спеціалізованої ради Д 
26.861.05 по захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 – 
Інформаційні технології.
2. Член Спеціалізованої ради Д 
26.861.06 по захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук за 
спеціальностями 21.05.01 – 
Інформаційна безпека держави 
(технічні науки), 05.13.21 – Системи 
захисту інформації (технічні науки).
Підпункт 12:
1. Авторское свидетельство 332314 
(СССР), МКИ4 G06F15/46 от 
21.12.1990г. Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П., Михалин С.В., 
Кордюков Ю.А. Устройство для 
определения показателей 
надежности систем с резервом 
времени.
2. Авторское свидетельство 332215 
(СССР), МКИ4 G06F15/46 от 
06.12.1990г. Вишневский В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П., Кордюков Ю.А. 
Устройство для определения 
показателей надежности объектов.



3. Авторское свидетельство 332716 
(СССР), МКИ4 G07С3/08 от 
07.02.1991г. Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П., Семенченко М.И. 
Устройство для определения 
оптимального периода контроля и 
технического обслуживания систем с 
резервом времени.
4. Заявка на изобретение 4542899 от 
27.06.91 г. МКИ4 G07С3/10. 
Положительное решение ВНИИГПЭ 
Р-18794 от 11.12.91 г. Вишневський 
В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П. Устройство для 
определения оптимального периода 
технического обслуживания изделия.
5. Заявка на изобретение 4542901 от 
27.06.91 г. МКИ4 G07С3/10. 
Положительное решение ВНИИГПЭ 
Р-2328 от 30.06.92 г. Вишневский 
В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П. Устройство для 
определения оптимального периода 
технического обслуживания изделия 
с резервом времени.
6. Вишнівський В.В., Рєзніков М.І., 
Пампуха І.В., Чінніков Ю.В., 
Сергієнко М.І. Пристрій технічного 
діагностування цифрових об’єктів 
діагнозу зі складною внутрішньою 
структурою Деклараційний патент на 
винахід. Реєстраційний номер заявки 
99031732 від 29.03.1999р. Дата 
прийняття рішення: 07.05.1999р.
7. Вишнівський В.В., Жердєв М.К., 
Катін П.Ю. Спосіб контролю 
працездатності вторинних джерел 
живлення. Рішення Державного 
департаменту інтелектуальної 
власності України про видачу 
деклараційного патенту на винахід 
№2003108900 (Україна), МПК 7 
G06F11/20. Прийнято рішення 
05.05.2004 р.
8. Лєнков С.В., Вишнівський В.В., 
Лукомський Д.В., Охрамович М.М. 
Патент на корисну модель. № 32385. 
Фотоелектрична сонячна батарея. 
МПК H02J 7/35.
9. Лєнков С.В., Вишнівський В.В., 
Лукомський Д.В., Охрамович М.М. 
Патент на промисловий зразок. № 
17595. Фотоелектрична сонячна 
батарея. 13-99.

322264 Капелюшна Тетяна 
Вікторівна

Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ДK 030756, виданий 

29.09.2015

13 Організація комерційної 
діяльності

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2005 р.,
спеціальність – менеджмент, 
кваліфікація – бакалавр 
менеджменту.
2. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.,
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація – магістр з 
менеджменту
кандидат економічних наук, диплом 
ДК №030756 від 29 вересня 2015р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Механізм управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг»
Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
атестат доцента АД №004582 від 14 
травня 2020 року
Підвищення кваліфікації: 1. Захист 
кандидатської дисертації зі 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) на 
тему: «Механізм управління сталим 
розвитком промислових підприємств 
та підприємств сфери послуг», 
диплом
ДК №030756 від 29 вересня 2015р.,
2. Сертифікат HP Accredited Technical 
Associate HP ATA-IT for Business № 
wawzP-HaC6 від 20.05.2016 р.
3. Сертифікат учасника «Стратегічні 
сесії: інноваційні  технології в 
публічному управлінні та бізнесі», м. 
Київ, 26 лютого 2019 року 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4131  від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет ред. Тараса 
Шевченка. «Центр іноземних мов» 
5. Сертифікат учасника міжнародної-
науково практичної конференції 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences – 2019». М. Будапешт 
(Угорщина), 30 листопада 2019 року
6. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352 
7. Семінар «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
29.01.2020 року, свідоцтво № CS020-
049 
8. Сертифікований курс 
«Використання прикладного рішення 
1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 
для України»», 20.02.2020р., 
свідоцтво № 2010072866501
9. Присвоєння вченого звання доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, атестат доцента 
АД №004582 від 14 травня 2020 
року.
10. Сертифікат «M.E.Doc»  №ДУТ/В 



016 від 27.05.2020 р.
11. Сертифікований курс 
«Оперативний контур прикладного 
рішення BAS ERP», свідоцтво 
№2010072785406 від 18.06.2020 р.  
12. Наразі проходження  програми 
професійного навчання “Управління 
публічними фінансами” в Київській 
школі економіки (термін навчання з 
вересня 2020 р. по червень 2021 р) 
Програма
13. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2756, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
14. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
238.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O., Dymenko R., 
Kapelyushna T. Diversification Strategy 
of Entrepreneurial Activity in 
Conditions of European Integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring 
Engineering.Volume-9 Issue 1. 
November 2019. P.4809-4815.  ISSN 
(онлайн) 2345-0282 (Scopus) URL: 
https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J9443088
1019.pdf.
Підпункт 2:
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. – URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2097
_36309388.pdf
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П.. Організація експорту 
товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 
24. С. 29–36. URL: 
http://www.agrosvit.info/pdf/24_2020
/5.pdf
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_
2020/9.pdf
- Згурська О. М., Гавриш О. М., 
Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. 
ІТ-послуги як об'єкт міжнародної 
торгівлі // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 2020. - №11. 
URL: https://www.inter-
nauka.com/ua/issues/economic2020/11
/6585
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. 
URL:http://www.economy.nayka.com.u
a/?op=1&z=8379
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Дименко Р.А. Новації оподаткування 
підприємницької діяльності. 
Інфраструктура ринку. 2020. №49. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/49-2020 
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21-25. URL: http://journals-
lute.lviv.ua/index.php/pidpr-
torgi/article/view/699/664.
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., 
Пильнова В. П., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130. 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2394
- Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції 
розвитку фондового ринку в 
Європейському регіоні та Україні. 
Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290-296. 
– URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-
inform-2019-12_0-pages-290_296.pdf
- Kapeliushna T., Kryshtal H. Synergy of 
the banking seсtor and socio-economic 
under the influence of the state 
regulator. Підприємництво та 
інновації. 2019. Вип. 9, 2019 С.147-152 
URL: http://www.ei-
journal.in.ua/index.php/journal/article
/view/219/208
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Science and Education a New 
Dimension. VII (35), Issue 213, 2019. 
Dec. РP. 16-19. URL: 
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5
/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf
- Капелюшна Т.В. Роль інноваційного 
підприємства в умовах нового 
технологічного укладу. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). 
С. 71-77. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2223



- Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., 
Лобань О.О. Ризики впровадження та 
проблеми правового регулювання 
цифрової валюти в Україні. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2(28).С.72-79. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2153
- Капелюшна Т.В., Згурська О.М. 
URL: Динаміка розвитку інтернет-
речей та їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. №3(25). 
С.79-86. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/1943
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком підприємства з 
використанням статико-динамічного 
підходу. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. №3(17). 2016. С.69-74. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/758
- Капелюшна Т.В.  Підхід до оцінки 
ефективності механізму управління 
підприємством в контексті сталого 
розвитку. Економіка. Менеджмент. 
Бізнез. №2(16). 2016.  С.62-68. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/650
- Капелюшна Т.В. Механізм 
забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери послуг. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес № 
1(11). 2015. С. 68-76. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/498
- Капелюшна Т.В. Выявление и 
анализ факторов влияния на 
развитие промышленных 
предприятий и предприятий сферы 
услуг. Азимут научных исследований: 
экономика и управление 
№1(10)/2015. С. 121- 125. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=23320537
Підпункт 3:
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 
кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 
2020. – 185 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=2708
Підпункт 8:
- участь у  науково-дослідній роботі за 
темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер 0120U105094).
Підпункт 13:
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Капелюшна Т.В., Лобань О.О.  
Програма проходження та методичні 
вказівки до виконання звіту з 
ознайомчої практики для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2019. 29 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Інвестиції та 
кредитування бізнесу» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 20 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Податки та податкові системи» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
19 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Товарознавство на ринку товарів та 
послуг» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
20 с.
- Капелюшна Т.В. Інвестиції та 



кредитування бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Капелюшна Т.В. Податки та 
податкові системи: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2388
- Капелюшна Т.В. Практикум 
комерсанта: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060
- Капелюшна Т.В. Товарознавство на 
ринку товарів та послуг: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1041&edit=1&sesskey=nHm8gH2e0z

- Капелюшна Т.В. Інтернет-торгівля: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1853
- Капелюшна Т.В. Практикум суб’єкта 
підприємницької діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225
- Капелюшна Т.В. Інформаційні 
системи та технології в 
підприємництві та торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=326
- Капелюшна Т.В. Організація 
комерційної діяльності: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020 URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=627
- Капелюшна Т.В. Економіка 
торговельного підприємства. : 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2971
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства»
Підпункт 15:
- Капелюшна Т.В. Податкові новації в 
умовах сьогоднішньої 
невизначеності. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 
року. С.701-703
- Капелюшна Т.В. Практична 
підготовка фахівців з використанням 
програмних продуктів для 
автоматизації бізнесу в процесі 
навчання. Нові інформаційні 
технології управління бізнесом: 
матеріали  III Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. 
Київ, 12 лютого 2020 року. С 85-86.
- Капелюшна Т.В., Татаринський Г.О. 
Фіскальні інструменти як стимул для 
розвитку підприємств. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С.35-36.
- Капелюшна Т.В., Лисогор М.Л., 
Купрієнко Є.О. Фінансовий механізм 
забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року.  С. 32-



35.
- Капелюшна Т.В. Проблеми та 
перспективи розвитку фондового 
ринку України. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С.220-223.
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Scientific and Professional Conference 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences, 30 November 2019. РP. 16-19
- Капелюшна Т.В. Роль технологій у 
розбудові фондового ринку. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 18-
19 грудня 2019 року. С. 33-38
- Капелюшна Т.В. Концепція 
міжнародного управління в сучасних 
умовах. Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки: зб. тез доп. Х 
міжн. наук.-практ. конф. , м. Харків, 
18 травня 2018 року. С.130. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз державного 
боргу та оцінка механізму його 
управлінням. Сучасні тенденції 
розвитку світової економіки: зб. тез 
доп. ІХ міжн. наук.-практ. конф. , м. 
Харків, 26 травня 2017 року. С.73.
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
динаміки рівня сталості розвитку 
підприємств. Актуальні проблеми 
управління та економіки в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції, м. Київ, 20 грудня 2016 
року. С.48-49
- Капелюшна Т.В. Алгоритм оцінки 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг. Зб. матеріалів сімнадцятої 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасна  стратегія 
підприємницької діяльності в 
контексті проблем інтеграції та 
інформатизації», м. Умань, 19 
березеня 2015 року). С.229-232. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз факторів 
впливу на сталий розвиток 
підприємств. Матеріали 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару. Актуальні 
проблеми економіки та права: теорія 
та практика. м. Київ, 22 травня 2015 
року  2015. С. 67. 
 Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

356082 Власик Ганна 
Миколаївна

Доцент кафед-ри 
вищої ма-тематики, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут гуманітарних та 
природничих дисциплін

Диплом бакалавра, 
Національний 

педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 2013, 
спеціальність: 080101 
Математика, Диплом 

кандидата наук ДK 
048200, виданий 

05.07.2018

5 Вища математика Підвищення кваліфікації: 
 Інститут математики НАН України. 
Захист дисертації на здобуття ступеня 
кандидата фізико-математичних наук 
зі спеціальності 01.01.01 
«Математичний аналіз». Захист 
відбувся 22.05.2018 року.
 Отримано сертифікат про успішне 
завершення курсу «Критичне 
мислення для освітян» від 22.04.2020 
року.
 Отримано сертифікат№646/20 серія 
н/с про підвищення кваліфікації за 
результатами участі у науково-
практичному семінарі «Використання 
інформаційних технологій при 
вивченні дисциплін природничо-
математичного профілю» (наказ №13 
К/А від 29.05.20 р.)
 Отримано сертифікат №2TC6TP149 
про успішне проходження низки 
онлайн-тренінгів від компанії ZNOUA 
(22-26.06.2020):
 Методики, що надихають учнів 
вчитися, а вчителів – вчити;
 Новинки у сфері онлайн-програм 
для навчання;
 Спілкування з учнями та їх 
батьками;
 Ефективні стратегії в навчанні;
 Інструменти маркетингу для 
вчителів.

Обґрунтування (виконання вимог п. 
30 Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
 1. Vlasyk H. M. Bernstein–Nikol’skii–
Type Inequalities for Trigonometric 
Polynomials with an Arbitrary Choice of 
Harmonics / H. M. Vlasyk // Ukrainian 
Mathematical Journal. — 69, No 2, July. 
— 2017. — P. 147 – 156. (Scopus). 
2. Vlasyk H. M. Order Estimates of the 
L_q-Norms of Generalized Derivatives 
of the Dirichlet-Type Kernels with an 
Arbitrary Choice of Harmonics / H. M. 
Vlasyk // Ukrainian Mathematical 
Journal. – 69, No 10, March – 2018. – 
P. 1310–1323. (Scopus). 
3. Vlasyk H. M. Estimates of the best 
orthogonal trigonometric 
approximations and orthoprojective 
widths of the classes of periodic 
functions of many variables in a 
uniform metric. / Vlasyk H. M., Shkapa 
V. V. & Zamrii I. V. // Journal of 
Mathematical Sciences (2020), Vol. 



246, No. 1, April, 2020. — Pp. 110-119.
Підпункт 2: 
1. Власик Г. М. Оцiнки 
ортопроекцiйних поперечників класiв 
L_(β,p)^ψ перiодичних функцiй у 
просторi L_q / Г. М. Власик // Аналiз 
i застосування: Зб. праць Iн–ту 
математики НАН України. — 2015. — 
12, №3. — С. 65 – 77. 
2. Власик Г. М. Ортопроекцiйнi 
поперечники класiв L_(β,p)^ψ 
перiодичних функцiй у просторi L_q / 
Г. М. Власик // Теорiя наближення 
функцiй та сумiжнi питання: Зб. 
праць Iн–ту математики НАН 
України. — 2015. — 12, №4. — С. 111 – 
124. 
3. Власик Г. М. Оцiнки норм 
узагальнених похiдних ядер типу 
Дiрiхле з довiльним вибором 
гармонiк / Г. М. Власик // 
Диференцiальнi рiвняння i сумiжнi 
питання аналiзу: Зб. праць Iн-ту 
математики НАН України. — 2016. — 
13, №2. — С. 88 – 100. 
4. Власик Г.М. Нерівності типу 
Бернштейна–Нікольського для 
тригонометричних поліномів з 
довільним вибором гармонік / Г.М. 
Власик // УМЖ — 69, №2. — 2017. — 
С. 147 – 156. 
5. Власик Г.М. Порядкові оцінки L_q-
норм узагальнених похідних ядер 
типу Діріхле з довільним вибором 
гармонік / Г.М. Власик // УМЖ – 69, 
№10. — 2017. — С. 1310–1323. 
6. Власик Г. М. Колмогоровськi 
поперечники класiв L_(β,p)^ψ 
перiодичних функцiй у просторi L_q / 
Г. М. Власик // Диференцiальнi 
рiвняння i сумiжнi питання аналiзу: 
Зб. праць Iн-ту математики НАН 
України. — 2017. — 14, №3. — С. 76 – 
92. 
7. Г.М. Власик, В.В. Шкапа, 
І.В.Замрій. Оцінки найкращих 
ортогональних тригонометричних 
наближень та ортопроекційних 
поперечників класів періодичних 
функцій багатьох змінних у 
рівномірній метриці // Український 
математичний вісник. - 2019. - 16, 
№3. - С.448-460. 
Підпункт 3: 
Вища математика. Ч.2. Інтегральне 
числення функцій однієї та багатьох 
змінних / О.В. Барабаш, Г.М. Власик, 
Н.Б. Дахно, І.В. Замрій, О.В. Свинчук, 
В.В. Шкапа. – К.: ДУТ, 2019. – 232 c. 
Підпункт 15: 
1. Власик Г. М. Оцiнки 
ортопроекцiйних поперечників класiв 
L_(β,p)^ψ перiодичних функцiй у 
просторi L_q / Г. М. Власик // 
Мiжнародна конференцiя молодих 
математикiв (Київ, 3 – 6 червня 2015 
р.): Тези доповiдей. — Київ: Iнститут 
математики НАН України. — 2015. — 
С. 67. 
2. Власик Г. М. Ортопроекцiйнi 
поперечники класiв L_(β,p)^ψ 
перiодичних функцiй у просторi L_q / 
Г. М. Власик // Мiжнародна наукова 
конференцiя "Теорiя наближень i її 
застосування" з нагоди 75–рiччя В. П. 
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2. Сертифікат учасника 
Всеукраїнського науково-
практичного тренінгу «Інформаційні 
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№CSO18-071 від 30.05 2018 
9. Участь у семінарі «Базові 
принципи функціонування 
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навчальному процесі. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2017. 
№4. С. 160 - 166
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- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки до написання курсової 
роботи з дисципліни «Організація 
торгівлі». Київ : ДУТ, 2020. 22 с. 
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація торгівлі та 
торговельної діяльності» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Методичні 
вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни «Організація ведення 
бізнесу » для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020.  
с.
- Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі та торговельної діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Організація 
ведення бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 



ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
- Мартиненко М.О. Державне та 
технічне регулювання торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства» 
Підпункт 15:
- Мартиненко М.О. Впровадження 
інноваційної економіки українськими 
підприємствами. Інновації і сучасні 
бізнес-технології в економіці та 
управлінні (союз науки і практики) : 
матеріали І Міжнародної науково- 
практичної конференції, Суми, 17-18 
травня 2018 р. Суми : СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2018. С. 43 - 47
- Мартиненко М.О. Особливості 
стратегічного розвитку підприємств 
зв’язку. Тренди розвитку фінансового 
сектору національної економіки: 
правовий, обліково-аналітичний, 
організаційно-економічний та 
фінансовий аспекти; 27 листопада 
2019р. ККІБіП. – Київ, 2020. С.43-46. 
- Мартиненко М.О. Стратегічне 
партнерство як ефективний 
інструмент розвитку підприємств 
зв’язку. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
Київ, 11 лютого 2020 року: 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. С. 153 – 155.
- Мартиненко М.О. моніторинг 
основних тенденцій розвитку 
підприємств зв’язку: збірник тез 
доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, 
облік, фінанси, менеджмент і право в 
Україні та світі»; 4 грудня 2020р. 
ЦФЕНД. – Полтава. С. 82 – 84.
- Гавриш О.М., Мартиненко М.О. 
Розвиток підприємств зв’язку по 
стандарту 5G: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 
248-250.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

291884 Семенов Юрій 
Миколайович

завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут гуманітарних та 
природничих дисциплін

Диплом кандидата наук 
ДK 001286, виданий 
11.10.1998, Атестат 

доцента ДЦ 004973, 
виданий 20.06.2002

27 Іноземна мова Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Київське ВЗВКУ – 1984, спеціальність 
– “командно-тактична, англійська 
мова”. 
Кваліфікація – офіцер з вищою 
військово-спеціальною освітою, 
перекладач-референт. 
Ад'юнктура ВП НАОУ – 1998, 
спеціальність – “управління у воєнній 
сфері”. 
Кваліфікація – магістр управління у 
воєнній сфері.  
КДУК – 1994, пеціальність – 
“культурологія”, кваліфікація – 
педагог; організатор – методист 
культурно-освітньої діяльності.       
к.пед.н. 20.00.01, ДК № 001286.   
(1998), Тема дисертації – «Система 
естетичного виховання курсантів 
ВВЗО». 
Доцент кафедри іноземних мов ДК № 
004973. (2002)
Підвищення кваліфікації:
Національна академія педагогічних 
наук України,   м. Київ, 2019 р., за 
категорією завідувачі кафедр.
Пірсон-центр (Великобританія-
Україна), 2017-2021.
Тема: «Підвищення кваліфікації 
викладачів англ. мови» (мовні рівні, 
тестування організація навчання ІМ) 
та ін.

Стаж науково-педагогічної роботи = 
37,11 р.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):

Підпункт 1:
1. Семенов Ю.М., Старцева Т.Ю. 
Інноваційний зміст навчання та 
культура вивчення іноземної мови. 
Молодий вчений: наук. Журнал. 
2020. С.158-161 (журнал включено до 
міжнар. каталогів наук. видань та 
науко метричних баз: НБУ ім. В.І 
Вернадського, Google Scholar, 
CrossRef, Index Copernicus).
2. Семенов Ю.М., Дюканова Н.М. 
Уживання банків фраз в англійських 
академічних текстах. Актуальні 
питання іноземної філології:наук. 
журн. 2020. № 12. С.192-197.
Всього  наук.  публікацій – більше 30.
Підпункт 3:
1.  Навчальний посібник 



«Миротворча діяльність Збройних 
Сил України» (з грифом МОН), в 
співавт.,-К:НУОУ, 2011,241 с. (С.145-
149).
2. Навчальний посібник «Методика 
проведення рубіжного контролю у 
системі мовної підготовки у Збройних 
Силах України» (з грифом- 
МОУ/затверджено Начальником 
Генерального  штабу – 
Головнокомандувача Збройних Сил 
України) (в співавторстві)., К.:НУОУ, 
2013. – 62 с.
3. Монографія «Обгрунтування 
шляхів підвищення ефективності 
мовної адаптації офіцерів ЗС України 
до взаємодії з офіцерами 
багатонаціональних 
штабів»,К.:НУОУ-2007. , 129 с., 17 
додатків.  
Всього навч. посібників -  16. 
Підпункт 5:  
Міжнар. наук.-практичний проект 
«English Language Teaching», 
Міжнародний Навчально – науковий 
Центр Пірсон- Дінтернал 
/В.Британія. 2017-2021. Тема – 
«Підвищення кваліфікації 
викладачів англ.мови (мовні рівні, 
тестування,  організація навчання 
ІМ)».
Виступи на міжнар. н.-пр. заходах. 
2017 – виступ (з залученням студентів 
ДУТ) нa English Forum 2017  - «ELT 
and Cutting Edge Technologies»
Підпункт 10: 
Завідувач кафедрою іноземних мов
Підпункт 13. 
1. Computer Systems and the Internet. 
Навчально-методичні матеріали для 
проведення практичних занять та 
самостійної роботи. – Київ: ДУТ, 
кафедра іноземних мов 
2. IT Business and Products. 
Навчально-методичні матеріали для 
проведення практичних занять та 
самостійної роботи– Київ: ДУТ, 
кафедра іноземних мов 
3. Convergence in Telecoms and IT. 
Навчально-методичні матеріали для 
проведення практичних занять та 
самостійної роботи– Київ: ДУТ, 
кафедра іноземних м
Підпункт 14. 
Участь в роботі (2017- 2020) в складі 
організаційного комітету 
Міжуніверситетської інтернет-
олімпіади з англійської мови, фізики 
та математики;  загальне керівництво 
студентами ДУТ, які зайняли призові 
місця у Міжуніверситетській 
студентській олімпіаді в номінаціях 
English-Mathematics,  English-Physics, 
English- Mathematics- Physics :
2017 – 3 студенти,
2018 – 5 студентів,
2019 – 7 студентів,
2020 – 3 студенти.
В цілому, студенти ДУТ посідали 2 
командне місце.
Підпункт 15:
15.1. Науково-популярні публікації 
(на сайті ДУТ) за темами:
1. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
525-7776-i-mizhnarodna-naukovo-
praktichna-konferenciya-integration-of-
new-knowledge-research-and-
innovation-across-europe
2. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
525-7171-vpliv-deyakih-individualnih-
neyrofiziologichnih-osoblivostey-
studentiv-na-rezultativnist-navchannya 
3. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
525-7005-pro-rezultati-mizhnarodnoi-
spivpraci-kafedri-inozemnih-mov-i-
zaluchennya-nosiiv-angliyskoi-movi-do-
navchannya-chastina 
4. Відомості про ITU , 2018; 
Міжнародні зв’язки кафедри ІМ, 
2018; Захист атестаційної роботи 
бакалавра 2018; Огляд англомовних 
ЗМІ України 2018; Перевірка рівня 
володіння іноземною мовою PTE 
General 2018.  
4. Особливості навчально-виховного 
процесу на кафедрі іноземних мов 
ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/ua/326-
zagalna-informaciya-kafedra-
inozemnih-mov 
та ін.
Всього наук. – популярних публікацій 
більше 20.
15.2. Тези:
1.Семенов Ю.М. (в співавторстві) 
Developing and Using Information 
Technology English Dictionary:Online 
versus 
Hard Copy // Матеріали 
міжнародного семінару-практимуму 
МСЄ для регіонів Європи та СНГ. - К: 
ДУТ, 2019.-Р.60-61.
2.  Семенов Ю.М. (в співавторстві) 
Про особенности и преимущества 
организации изучения английского 
языка в Государственном 
университете телекоммуникаций // 
Матеріали міжнародного семінару-
практимуму МСЄ для регіонів Європи 
та СНГ. - К: ДУТ, 2019. С.43-44
3.Семенов Ю.М. (в співавторстві) IT 
English Dictionary: Developing stages 
and peculiarities of Online usage/
Hard Copy // Матеріали 7 
міжнародної науково-практичної 
конференції "Інновації в освіті: 
сучасні підходи до професійного 
розвитку вчителів англійської мови. - 
Ніжин:НДПУ, 2019.- 
4. Семенов Ю.М. Student Autonomy 



and Team-building Solutions for Better 
English Сlass Managing/// Матеріали 1 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Integration of New 
Knowledge, Research and Innovation 
AcrossEurope»
К: ДУТ, 2020.- С.132-133.
Підпункт 16: Участь у професійному 
об’єднанні BILC. 
Підпункт 17: досвід практичної 
роботи за спеціальністю, 
спеціальність референт- викладач – 
40 років.

180331 Виноградова Олена 
Володимирівна

Завідувач 
кафедрою, 
професор, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Донецький інститут 

радянської торгівлі, рік 
закінчення: 1986, 

спеціальність:  
Організація 

механізованої обробки 
економічної інформації, 
Диплом доктора наук ДД 

005663, виданий 
15.03.2007, Атестат 
доцента ДЦ 000212, 
виданий 22.06.2000, 

Атестат професора 12ПP 
005166, виданий 

24.12.2007

27 Групова динаміка та 
комунікації

Підвищення кваліфікації: 1) 
Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Кафедра 
маркетингу. Тема: «Методологія 
маркетингових досліджень» 
Сертифікат  № 198-С   від 25.12.2015. 
2 ) Національна Академія 
педагогічних наук Центральний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»  СП 3583044 
7/1245-18 від 22.06.2018р. 
Тема:«Оптимізація управління 
навчальним процесом ВНЗ для 
підготовки студентів з маркетингу  на 
основі компетентнісного підходу».3) 
Практичний курс з основ роботи з 
Microsoft Dynamics 365 і Dynamics 
Portal.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
1.  Vynogradova O., Yevtushenko N., 
Drokina N., Irtlach M., 
Konopliannykova M. Key performance 
indicators in human capital 
management: international experience 
and scientific practice. Тest engineering 
and management having. Vol. 83: 
May/June 2020. 27237-27244. URL: 
http://www.testmagzine.biz/index.php/
testmagzine/article/view/12692 
2. Vynogradova O., Drocina N.S., 
Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. 
Theoretical approaches to the definition 
of Internet marketing: Ukrainian 
dimension. Innovative Marketing. 2020, 
16(1), Р.89-103. DOI 
http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).202
0.09 URL: https://bit.ly/32fRIvB 
3. Olena Vynogradova, Nadiia Pysar1, 
Dergacheva Viktoria, Olga Guseva.  
Gross Domestic Product Energy 
Intensity Level as a Criterion for 
Evaluating the Energy Security of 
National Economy. International 
Journal of Energy Economics and 
Policy. 2020, 10(4), 424-429.  URL: 
https://bit.ly/32hK4B6 
4. Vynogradova O., Pysar N., Fediunin 
S., Chornii V. (2020). Assessment of the 
consequences of military conflicts and 
hybrid warfare for the socio-economic 
development of Ukraine. Economic 
Annals-ХХI: 2020. Vol. 181, Issue 1-2. 
P. 18–27. URL: 
http://soskin.info/en/ea/2020 Impact 
Factor: 0.210.
Підпункт 2:
1. Виноградова О.В.,  Литвинова О.В., 
Пілігрім  К.І. Сутність інструментів 
гейміфікації  в системі мотивації 
персоналу. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес.  Збірник наукових праць. 
2017. № 4 (18). URL:   
http://bit.ly/2IIAdsR 
2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Корпоративна культура як 
стратегічний інструмент в системі 
управління телекомунікаційними 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. Збірник 
наукових праць. Київ: ДУТ, 2016. № 
4. С. 23-30. URL: 
http://bit.ly/39LO8KK 
3. Виноградова О.В. Проблемні 
питання інформаційного 
забезпечення контролю процесу 
прийняття управлінських рішень / 
Виноградова О.В., Кондрашов О.А // 
Економіка. Фінанси. Право. 2015. 
№12/1. С.38-41. URL: 
https://bit.ly/2ZtYjkp 
4. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Формування моделі «ефективний 
консультант» консалтингової 
компаніїна засадах 
компетентностного підходу. 
«Економічний простір»: Збірник 
наукових праць. Дніпропетровськ: 
ПДАБА, 2017. №127. С. 115-124. URL: 
http://bit.ly/2TKQgwG 
5. Vynogradovа O. V., Yevtushenko N. 
O. Consulting role in the enterprise 
development management system. 
Economic Processes Management: 
International Scientific E-Journal. 2016. 
№ 4.  URL: https://bit.ly/38URvPT 
6. Виноградова О.В. Гусєва О.Ю., 
Пілігрім К.І. Проблеми розвитку 
мотивації персоналу туристичних 
підприємств. Економічний вісник 
НТУУ «КПІ». 2016. № 13. URL: 
https://bit.ly/2Zq0l58 
7. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Концептуальна модель 
консалтингової взаємодії 
підприємств. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  Збірник 
наукових праць. 2018. № 1 (23). С. 20-
26. URL:  https://bit.ly/2WhfAey 
8. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Організаційно-економічний механізм 
консалтингової взаємодії. 
«Економічний простір»: Збірник 



наукових праць. 2017. №128. С. 115-
124. URL: http://bit.ly/3aOQJDF 
9. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.,  
Крижко О.В. Діагностика проблем 
маркетингової взаємодії 
телекомунікаційних підприємств 
України на державному та галузевому 
рівнях. Науковий економічний 
журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2019. № 1. 
С. 18-24. URL: http://bit.ly/2W8nUxW 
10. Виноградова О.В., Микуляк С.В. 
Чинники  впливу зовнішнього 
середовища на 
конкурентоспроможність 
підприємств в умовах COVID-19. 
Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука".  Вип. №9 (89) /2020. 
URL: https://bit.ly/3fuM7Wf  
Підпункт 3:
1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Групова динаміка і комунікації. 
Навчальний посібник. Київ: ДУТ,  
2018. 223 с. http://bit.ly/2TYWM1V
2. Виноградова О.В.   Поведінка 
споживачів. Практикум. Навчальний 
посібник. Київ: ДУТ,  2020. 78 с.
3. Виноградова О. В. Сучасні види 
маркетингу. Навчальний посібник. 
Київ: ДУТ,  2019. 262 с. URL: 
http://bit.ly/33h0Nmn 
4. Виноградова О. В., Крижко О.В. 
В49 «Маркетинговий менеджмент». 
ч.2. «Організація офісної діяльності». 
Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 
2018. 137 с. URL: http://bit.ly/2TJRqZr  
5. Виноградова О.В. Організація 
контролю процесу прийняття 
управлінських рішень на 
телекомунікаційному підприємстві./ 
Виноградова О.В.,Кондрашов О.А. // 
Монографія.  Київ:ТОВ «СІК ГРУП 
Україна», 2018. 252 с.
6. Виноградова О.В.   Paradigm of 
management by personnel of the 
enterprise on the basis of development 
of personnel motivation system/ 
Management of the 21st century: 
globalization challenges : [monograph]. 
Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech 
Republic. 508 p. P.93-103.
Підпункт 4: 
Підготувала п’ятьох  докторів наук: 
Сердюк В.М., Барна М.Ю., Карпенко 
О.О., Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І.;  
дев’ять  кандидатів наук : Ластовенко 
О.В., Фабрая І.М., Вереітіна І.Ю., 
Стельмах О.А.,  Литвинова О. В., 
Дарчук В.Г., Гавріш К.С., Кондрашов 
О.А., Пілігрім К.І. 
Підпункт 5: 
-  участь у міжнародних наукових 
проектах: Сумісний європейський  
проект Co-funded by the 
Erasmus+Programme of the European 
Union «Поглиблена та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі з Європейським 
Союзом: переваги та недоліки для 
українського суспільства» 562453-
EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE;  
Сумісний європейський JEP-проект 
“Розробка навчального плану з 
економіки сталого розвитку” 
(№10030-95)/Засновник:  
TEMPUS/TACIS, Міжнародні 
партнери: Національний Корський 
університет (Ірландія), Халльський 
університет (Велика Британія), 
Бредфордський коледж (Велика 
Британія); Сумісний європейський 
Компакт – проект “Створення 
економічної підтримки та 
консалтингового центру” (СР-0056-
96)/ Засновник:  TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери: Національний 
Корський університет (Ірландія), 
Бредфордський коледж (Велика 
Британія); Сумісний європейський 
Компакт - проект “Розповсюдження 
інновацій в економіці сталого 
розвитку” (СР - 20068-98) Засновник:  
TEMPUS/TACIS, Міжнародні 
партнери:  Університет Софія – 
Антиполіс (м. Ніцца, Франція), 
Бредфордський коледж (Велика 
Британія), Одеський державний 
університет (Україна); Програма 
Академії викладацької майстерності 
«Лідери майбутнього у МВА» проекту 
«Бізнес-Менеджмент освіта в 
Україні». 
Залучалася до міжнародної 
експертизи в конкурсі медіа-
презентацій «ICEтур» в рамках 
Євроазійського економічного форуму 
молоді  (2011 р)
Підпункт 7 :
 Член Експертної Ради Департаменту 
атестації наукових кадрів МОН 
України з проблем секторального 
розвитку та підприємництва.
Підпункт 8 :
 науковий керівник ініціативної 
держбюджетної НДР за темою 
«Науково-методичні засади 
маркетингових досліджень ринку 
телекомунікаційних послуг» 
(реєстраційний номер 0117U004173); 
науковий керівник госпдоговірної 
НДР за темою «Розробка 
рекомендацій з надання 
консультаційних послуг з питань 
комерційної діяльності й керування»; 
науковий керівник госпдоговірної 
НДР за темою «Розробка алгоритму 
підвищення ефективності тизерної 
мережі шляхом створення моделі 
підбору релевантних оголошень» 
(реєстраційний номер 0119U100116); 
науковий керівник госпдоговірної 
НДР за темою «Створення каталогу 



категорій товарів і послуг для 
подальшого таргетування медійної і 
нативної реклами на інтереси 
Інтернет користувачів»; науковий 
керівник держбюджетної НДР за 
темою «Науково-методичні засади  
впровадження інноваційних 
технологій у маркетингову 
діяльність».
Заступник редактора наукового 
журналу ДУТ «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України
Підпункт 10 :
завідувач кафедри маркетингу
Підпункт 11 :
Заступник Голови спеціалізованої 
вченої ради Д 26.861.03 з правом 
прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)»
Підпункт 13: 
1. Групова динаміка і комунікації: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. Виноградова, 
Євтушенко, Н.О.; кафедра 
маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: http://bit.ly/3aRfPC4 
2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. 
Групова динаміка і комунікації. Навч. 
посібник. Київ: ДУТ,  2018. 223 с.  
http://bit.ly/2TYWM1V 
3. Сучасні види маркетингу: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. Виноградова ; 
кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.  
URL: http://bit.ly/33d8mdJ 
4. Виноградова О. В. Сучасні види 
маркетингу. Навч. посібник. Київ: 
ДУТ,  2019. 262 с. URL: 
http://bit.ly/33h0Nmn 
5. Поведінка споживачів: Матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм навчання 
/ О. В. Виноградова ; кафедра 
маркетингу. Київ: ДУТ.  URL: 
http://bit.ly/3aKVfTC 
6. Виноградова О. В., Крижко О.В. 
В49 «Маркетинговий менеджмент». 
ч.2. «Організація офісної діяльності». 
Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 
2018. 137 с. URL: http://bit.ly/2TJRqZr  
7. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. 
Маркетингові технології управління 
Інтернет-проектами. Навчальний 
посібник. Київ: ДУТ, 2019. 351 с. URL: 
http://bit.ly/3cQShPq 
8. Виноградова  О.В., Дрокіна Н.І. 
Електронний бізнес. Навчальний 
посібник. Київ: ДУТ, 2018. 292  с. 
URL: http://bit.ly/2U64Uhc 

Підпункт 14. Робота у складі журі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
(КНТЕУ);  загальне керівництво 
постійно діючими студентськими 
науковими гуртками «ІТ маркетолог» 
та «Scientia potentia est»
Підпункт 15. :
1. Виноградова О.В. , Бондаренко С.А. 
Нейромаркетингові технології  - крок 
у креативне майбутнє маркетингу// 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 р.). Київ: ДУТ, 2019.  С.296-299.
2. Виноградова О.В., Мінка О.С. 
Вплив демографічних факторів 
маркетингового середовища на 
діяльність українських підприємств 
// Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 р.). Київ: ДУТ, 2019.  С.204-206
3. Виноградова О.В. ,Дрокіна Н.І. 
Використання омніканальної 
збутової стратегії в Інтернет-
маркетингу Тези International 
Scientific-Practical Conference Global 
marketing: analysis and challenges of 
our time: Conference Proceedings, May 
16-17th, 2019. Batumi, Georgia, 244 
pages. Р.4-8 
4. Виноградова О.В. Роль 
маркетингового забезпечення 
інноваційної діяльності у процесі 
консалтингової взаємодії 
підприємств України / О.В. 
Виноградова, Н.О. Євтушенко // 
Маркетинг майбутнього: виклики та 
реалії: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної Інтернет-
конференції (м. Київ, 25 жовтня 
2017р.) / Навчально-науковий 
інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій- 2017.  
5. Виноградова О.В. Маркетингові 
інновації на ринку 
телекомунікаційних послуг/ О.В. 
Виноградова, Н.О. Євтушенко // 
Матеріали ХІ Міжнародної науково-
практичної конференції  «Маркетинг 
інновацій і інновації у маркетингу» 
[28-30 вересня 2017 р]. Суми : 
ТРИТОРІЯ, 2017. 212 с. С. 53-56.



6. Виноградова Е.В. Предпосылки 
внедрения 4G И 5G в Украине - 
управленческий аспект / Е. В. 
Виноградова, С.В. Гончаренко // 
Тезисы докладов Регионального 
семинара МСЭ «Тенденции развития 
конвергентных сетей: решения пост-
NGN, 4G и 5G»  [17-18 ноября 2016 г.] 
Київ: ГУТ. 2016.  С.188-192.
7. Виноградова О.В. Особливості 
маркетингових досліджень 
конкурентного середовища на 
телекомунікаційному ринку України 
/ О.В. Виноградова // Матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку системи 
управління в Україні та світі» [16-17 
березня 2017 р.] Київ: ДУТ. 2017. 
С.161-162.
8. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., 
Либа К.Д.  Інноваційні мейнстріми 
інтернет-маркетингу: матеріали  ІІ  
Міжнар. науково-практ. конф. 
«Глобальний маркетинг: аналіз і 
виклики сучасності»  22 травня 2020 
року, м. Київ   С.59-60.
9. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  
Інноваційні маркетингові 
інструменти просування продукції в 
Інтернеті: матеріали ІІ Міжнар. 
науково-практ. інтернет- конф.  
«Бізнес Інновації Менеджмент» 23 
квітня 2020 року, м. Київ. - С.162-163 
https://bit.ly/2Y8ahj8  
Підпункт 16: 
академік АЕН України,член Асоціації 
«Євразійський Клуб учених»
Підпункт 18.  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  ВЕБ-
СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про 
співпрацю №101117/10-2017 
(Меморандум про взаєморозуміння); 
ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про 
співпрацю № 57/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0119U100116 за темою «Розробка 
алгоритму підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом створення 
моделі підбору релевантних 
оголошень»;  ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ» - Договір про 
співпрацю № 56/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0120U101138 за темою «Створення 
каталогу категорій товарів і послуг 
для подальшого таргетування 
медійної і нативної реклами на 
інтереси Інтернет користувачів»; ТОВ 
«UDS CONSULTING» - Договір про 
співпрацю №1/21.2017. 

268942 Сергєєва Любов 
Анатоліївна

доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут гуманітарних та 
природничих дисциплін

Диплом кандидата наук 
MД 035974, виданий 
01.10.1989, Атестат 

доцента ДЦ 008956, 
виданий 24.12.2003

29 Соціально-екологічна 
безпека життєдіяльності

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Донецький медичний інститут ім. М. 
Горького, 1978 р., спеціальність – 
гігієна, санітарія та епідеміологія, 
кваліфікація – лікар-гігієніст, 
епідеміолог.
Кандидат медичних наук, МД № 
035974, 1989 р., доцент за кафедрою 
гігієни та екології, ДЦ №008956, 
2003р., тема дисертації –«Роль 
опіоідів в регуляції функціонального 
стану гіпоталаму-гіпофізарно-
надниркової системи при 
травматичному шоці»
Підвищення кваліфікації: Головний 
навчально-методичний центр 
Держпраці (2018 р.) Пройшла 
навчання за програмою для 
викладачів з охорони праці вищих 
навчальних закладів і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, 
посвідчення № 123-18-18

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
1. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., 
Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова 
О.І. Вплив електромагнітного 
випромінювання радіочастотного 
діапазону на вегетативне 
забезпечення серцево-судинних 
реакцій організму людини // ISSN 
1019-5297-DOI 10.31640 - Журнал 
«Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 
– 62. (журнал включено до 
міжнародної наукометричної бази 
SCOPUS). 
https://liksprava.com/index.php/journ
al/issue/view/44/1-2-2018-pdf
Підпункт 2:
1. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І. 
Глєбова О.І. Гігієнічні аспекти 
охорони здоров’я мешканців 
забруднених територій. - Київ: ГО 
«Інститут інноваційної освіти», 2017. 
- С.178 – 182.
 http://novaosvita.com/2017-archive/
2. В.Б. Толубко, Л.А. Сергєєва, Є.В. 
Гаврилко, О.І. Вальченко, Д.Г. 
Оленєв. Спосіб комплексної оцінки 
чутливості організму до дії 
електромагнітного випромінювання 
радіочастотного діапазону. Патент 
України на корисну модель № 124662 
UA МПК (2018.01), А61В 5/00, А61В 
5/0205(2006.01), А61В 
5/107(2006.01), А61В 5/16 (2006.01). / 
- №124662; завл.03.11.2017; опубл. 
25.04.2018. – Бюл. № 8/2018.
3. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., 



Вальченко О.І., Глєбова О.І. 
Порівняльний аналіз впливу на 
організм людини електромагнітного 
випромінювання радіочастотного 
діапазону від мобільників та 
комп’ютерів. – Київ: ГО «Інститут 
інноваційної освіти», 2018. – С. 141 – 
147.
http://novaosvita.com/2018-archive/
4. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., 
Вальченко О.І., Глєбова О.І. 
Рекомендації щодо визначення 
чутливості організму людини до 
електромагнітного радіохвильового 
випромінювання – Журнал 
«Альманах науки». -2019.- № 5/1 (26) 
- С.15-17. 
http://almanah.ltd.ua/save/2019/%E2
%84%96%205_2019.htm
5. Оленєв Д.Г., Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І. Рекомендації щодо 
професійного відбору осіб, які 
працюють в галузі телекомунікацій. – 
Проблеми охорони праці, 
промислової та цивільної безпеки: – 
К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 
С.329 - 333.
6. Sergeeva L., Valchenko O., Sergeeva 
V., Hliebova O. Some changes in the 
physical education of young people to 
prevent adverse effects of 
electromagnetic radiation of the radio 
frequency range Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc 
Jоurnаl “Іntеrnаukа” 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-
2020-9// International scientific 
journal "Internauka". – 2020. – №9.  
https://doi.org/10.25313/2520-2057-
2020-9-6104 Dostupno na: 
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/9/6104 
https://www.inter-
nauka.com/archive/archive-of-issues/ 
7. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., 
Сергєєва В.С., Глєбова О.І. 
Формування акцентуацій характеру 
особистості в сучасних умовах 
підвищеного електромагнітного 
випромінювання радіочастотного 
діапазону // ISSN 2079-0325 (p). 
Український вісник психоневрології. 
– 2020. – Т.28, випуск 2 (103). – С. 42 
– 46. DOI: https://doi 
org/10.36927/2079-0325-v28-is2-
2020-8 
https://uvnpn.com.ua/upload/iblock/ec
d/ecdcc6d5284523232b67f3d318735fa5
.pdf
Підпункт 3:
1. 1. Вальченко О.І., Гунченко О.М., 
Сергєєва Л.А., Глєбова О.І. Соціальна 
та екологічна безпека 
життєдіяльності. Частина 1. 
Теоретичні основи екологічної та 
соціальної безпеки життєдіяльності – 
Курс лекцій. – К.: НУБіП України, 
2018. – 180 с.
2. 2. L. Sergeeva, D. Olenev, O. 
Valchenko Safe work of an IT-specialist. 
Or how to determine your sensitivity to 
the EMR radio frequency range? - ISBN-
978=620-0-28430-3. - Lap LAMBERT 
Academic Publishing, 2019. - 88 c. 
https://www.lap-
publishing.com/catalog/details//store/r
u/book/978-620-0-28430-3/safe-work-
of-an-it-specialist
3. 3. L. Sergeeva, O. Glebova, O. 
Valchenko Diet for IT professionals. 
From the course of lecture on labor 
protection in the field of 
telecommunications. – ISBN-978-613-
9-89874-9. - Lap LAMBERT Academic 
Publishing, 2019. - 62 c. 
https://www.lap-
publishing.com/catalog/details//store/r
u/book/978-613-9-89874-9/diet-for-it-
professionals
 Підпункт 8:
Відповідальний виконавець науково-
дослідної тематики «Вплив 
здоров’язбережувальних технологій 
фізичного виховання на зміцнення 
здоров’я, підвищення розумової 
працездатності студентів та 
формування системи 
профілактичних заходів щодо 
зниження ризику професійної 
захворюваності в галузі 
інформаційних технологій».

223566 Крижко Ольга 
Валеріївна

старший викладач 
кафедри, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Державний університет 

телекомунікацій, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 7.03060101 
менеджмент організацій і 

адміністрування

16 Основи рекламної 
презентації

Підвищення кваліфікації: 
1) Національна Академія 
педагогічних наук Центральний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»  СП 3583044 
7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: 
«Проблеми підготовки фахівців з 
маркетингу в галузі 
телекомунікацій». 
2) Корпорація ПАРУС. «ПАРУС-
ПІДПРИЄ-МСТВО 7.40»  модуль 
«Менеджмент і Маркетинг», 
сертифікат №14529994 від 
22.12.2016р. 
3). Практичний курс з основ роботи з 
Microsoft Dynamics 365 і Dynamics 
Portal.- 2020 р.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2:
1.Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г., Крижко 
О.В. Інструменти бізнес-аналітики 
для візуалізації маркетингових даних 
/ Науковий журнал 
«Причорноморські економічні 
студії». Одеса, 2018. 26/2018. С.128-
138. URL: http://bit.ly/2TKVbOo 



2. Виноградова О. В., Cовершенна І. 
О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. Види 
ефективності рекламної діяльності 
підприємства . Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". 2020. 
№8. URL: https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/8/5990
3.Дарчук В.Г., Крижко О.В. 
Інформаційні системи в 
маркетинговій діяльності 
/О.В.Крижко, Дарчук В.Г. 
//Економіка.Менеджмент.Бізнес:  
ДУТ, Київ, 2016.  С.54-58. URL: 
http://bit.ly/33ag8Fq 
4. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг 
в системі формування бренду. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 
2019. № 1 С. 92-96. Режим доступу: 
URL: http://bit.ly/2IF48lN 
5. Совершенна І. О., Дарчук В. Г., 
Крижко О. В., Єрмак Ю. С. 
Дистинктивність Інтернет-брендінгу. 
Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука". 2020. №10. URL: URL: 
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/10/6082
6. Крижко О. В. , Совершенна І. А., 
Саянна Я. Ю. Ейдос маркетингової 
стратегії підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. Збірник 
наукових праць. Київ: ДУТ, № 1(31), 
2020. С. 149-155. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2397 
7. Крижко О. В., Єсмаханова А. У.,  
Побережна С. М. Особливості 
стимулювання збуту на підприємстві 
залежно від суб'єктів стимулювання. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 
№ 1(31), 2020. С. 149-155. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2396 
Підпункт 3:
Виноградова О. В., Крижко О.В. 
«Маркетинговий менеджмент». ч.2. 
«Організація офісної діяльності». 
Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 
2018. 137 с. URL: http://bit.ly/2TJRqZr   
 Підпункт 13 :
1. Основи  рекламної презентації [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / 
Крижко О.В. кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ. URL:  
http://bit.ly/2vZ69GE 
2. Маркетинговий менеджмент ч.1. 
Маркетинговий менеджмент [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / 
Крижко О.В. кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ.  URL: http://bit.ly/33nziYF 
3. Виноградова О. В.,  Крижко О.В. 
Маркетинговий менеджмент». ч.2 .  
«Організація офісної діяльності».  
Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 
2018. – 137 с.
4. Маркетинговий менеджмент ч.3 
Рекламний менеджмент [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / 
Крижко О.В. кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ. URL: 
http://bit.ly/2THwZw2 
5. Маркетингові комунікації [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання / 
Крижко О.В. кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ. URL: http://bit.ly/2IFkTgT 
Підпункт 14: 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Scientia potentia est»
Підпункт 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. Крижко О.В., Бесараб К.С 
Управління рекламною кампанією // 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.162-
168
2. Крижко О.В., Савенко А.В. 
Неймінг: особливості створення 
бренду компанії// 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-1
3. Крижко О.В., Тарасюк А.В.. Пошук 
та аналіз нових нетрадиційних 
методів інноваційного маркетингу// 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І Міжнар. науково-практ. 
конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.65-69.
4. Крижко О.В. Неймінг: особливості 
створення бренду компанії // І 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний маркетинг: 
проблеми та перспективи», (м. Київ, 
16-17 листопада 2018 року.) / 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ: Державний університет 



телекомунікацій, 2018. 
5. Крижко О.В. Проблеми підготовки 
фахівців з маркетингу в галузі 
телекомунікацій // Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної  
Інтернет-конференції «Маркетинг 
майбутнього: виклики та реалії» (м. 
Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2017. – 395 с.
6. Крижко О.В. Формування 
інформаційних систем в управлінні 
на основі структурного підходу // 
Матеріали науково-практичної 
конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 
р.) / Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 170 с. 
 Підпункт 17:
1996 -1997рр.- офіс-менеджер відділу 
оформлення та комп’ютерного обліку 
СП ELANDA-Україна; 
1997 - 2001 рр – керівник відділу 
комп’ютерного обліку СП «Смачного-
Bon Appetit»; 
2001-2004 рр. – Генеральний 
директор СП «Росава» м. Київ..
Підпункт 18   .
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  ВЕБ-
СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про 
співпрацю №101117/10-2017 
(Меморандум про взаєморозуміння); 
ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про 
співпрацю № 57/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0119U100116 за темою «Розробка 
алгоритму підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом створення 
моделі підбору релевантних 
оголошень»;  ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ» - Договір про 
співпрацю № 56/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0120U101138 за темою «Створення 
каталогу категорій товарів і послуг 
для подальшого таргетування 
медійної і нативної реклами на 
інтереси Інтернет користувачів»; ТОВ 
«UDS CONSULTING» - Договір про 
співпрацю №1/21.2017.

348309 Голобородько Альона 
Юріївна

доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-

Барановського, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 050107 
Економiка пiдприємства, 
Диплом кандидата наук 

ДK 000183, виданий 
10.11.2011

8 Основи статистики і 
прогнозування 
економічних процесів

Підвищення кваліфікації: - 
Міжнародне практичне стажування у 
Будапешті, Угорщина.  Society for 
cultural and scientific progress in 
Eastern Europe, Budapest. Certificate 
for participation in scientific and 
professional Conference science without 
hongarie development in 21st – 2020.  
Budapest on30th August 2020.
- Сертифікат В2 (Англійська мова) № 
4338 від 30.06.2020 року, Київського 
Національного університету імені 
Тараса Шевченка Центру іноземних 
мов.
- Сертифікат Спілки автоматизаторів 
бізнесу «Бюджетування в 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
27.02.2020 року, свідоцтво № 
BYERP20022705

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):

Підпункт 2:
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Технологія управління 
економічними інтелектуальними 
системами в умовах цифрової 
економіки Економічний дискурс. 
2020. № 1. С. 16–24. Режим доступу: 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/202
522-453878-1-SM.pdf
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Сучасні особливості розвитку 
логістичних потоків в умовах 
цифрової економіки. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та 
аналіз в умовах глобалізації. 2020. 
№2. С. 93-101. Режим доступу: 
http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/
article/view/482/529 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/482
-1010-1-SM.pdf
- SVITLANA V. LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA V. 
VOSKOBOEVA, OLGA S. 
ROMASHCHENKO, ALONA YU. 
GOLOBORODKO. International 
Journal of Management 
(IJM).June.Volume:11,Issue:6,Pages:15
58-1568. 2020. Режим доступу: 
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/J
ournal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISS
UE_6/IJM_11_06_142.pdf
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Електронні гроші як нова форма 
фінансово-економічних відносин в 
умовах цифровізації економіки та 
суспільства.  “Економiка: реалії 
часу“2020. №4. С. 32-41. 
- Голобородько А.Ю., Плевако Н.О. 
Статистичне прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної сфери економіки 
в умовах цифровізації. Бізнес інформ. 
2020. Вип. 12. С. 56-76.
- Голобородько А. Ю., Воскобоєва 
О.В. Класифікація інформаційних 
логістичних потоків процесно-
системного підходу управління 



підприємством в умовах цифровізації 
економічних процесів. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес». 2019. № 4(30), 
С. 47-53. Режим доступу: 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/233
7-Текст%20статті-7923-1-10-
20200115.pdf
- Ю. В. Щербань, Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції розвитку 
роздрібної торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский экономический 
вестник. 2013. с. 177-179.
- Голобородько А. Ю. Г.М. Іванова. 
Розробка політики фінансування 
оборотних активів будівельних 
підприємств в залежності від ступеня 
ймовірності банкрутства. 
Міжнародний науково-виробничий 
журнал Сталий розвиток економіки. 
2013. №2. [19]. С. 355-358.
- Голобородько А. Ю. Механізм 
побудови інформаційної системи 
управління потоковими процесами. 
Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної 
власності. Вип. 1. Т2. 2013. С. 326-330.
- Фролова Л. В., Голобородько А. Ю. 
Поетапний підхід до проведення 
ефективного злиття та поглинання 
підприємств. Сборник научных 
трудов SWorld. Вип. 2. 2012. Т.19. С. 
95-104.
- К.І. Харламов, Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми фінансового 
управління на сучасному 
підприємстві. Крымский 
экономический вестник. 2012. с. 317-
321.
- Голобородько А. Ю. Дослідження 
стану та тенденції формування 
попиту на побутові послуги в Україні. 
Бюлетень Міжнародного 
Нобелівського економічного форуму: 
зб.наук.праць .  № 1 Т.2. 2012. С. 68-
76.
- Голобородько А. Ю. Наукові засади 
розроблення Програми розвитку 
побутових послуг регіону. Темат. зб. 
наук. пр. Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля. 2011. Вип. 17. С. 
60-68. 
- Голобородько А. Ю. Комплексна 
оцінка розвитку побутових послуг 
України. Торгівля і ринок України: 
Темат. зб. наук. пр. Торгівля і ринок 
України. 2010. Вип. 29, т. 1 . С. 214-
220.
- Голобородько А. Ю. Оцінка 
регіонального розвитку  сфери 
побутових послуг.  Темат. зб. наук. пр. 
Торгівля і ринок України.  2010. Вип. 
30, т. 1 . С. 120-127.
- Голобородько А. Ю. Методичний 
підхід до розробки моделі 
раціонального розміщення робочих 
місць  сфери побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
- Голобородько А. Ю. Тенденції 
розвитку злиття та поглинання на 
українських підприємствах. Темат. зб. 
наук. пр. Торгівля і ринок України. 
2010. Вип. 34, т. 1 . 
- Голобородько А. Ю. Теоретичні 
підходи до визначення сутності 
поняття побутові послуги. Збірник 
наукових праць «Економічні науки. 
Серія Регіональна економіка». 2010. 
Вип. 7 (27). С. 185-194.
- Голобородько А. Ю. Формування 
системи державного  регулювання 
розвитку побутового обслуговування 
населення України. Збірник наукових 
праць «Управління розвитком». 
2010. Вип.17(93). С. 40-42.
Підпункт 3:
- Садєков А.А., Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку сфери 
побутових послуг на регіональному 
рівні: монографія. Донецьк: вид-во 
«Ноулідж», 2012. 236 с.
- Потребительский рынок: проблемы 
инновационного развития: 
монография /Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов н/Д: ИПО ПИ 
ЮФУ, 2012. с. 39-47
- Фролова Л.В. Злиття та поглинання 
підприємств: компендіум для 
студентів економічних напрямів 
підготовки денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 2013. 244 с.
- Корнілова О.В., Футулуйчук 
С.В.,Голобородько А.Ю. Соціально-
економічна безпека: навчальний  
посібник  для студентів ден. і заоч. 
форми навчання  напряму  
підготовки 6.030504 «Економіка  
підприємства»; Донецький  нац.ун-т 
економіки і торгівлі імені  Михайла 
Туган-Барановського,.каф.економіки  
підприємства.-Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
- Ємцева Л.М., Голобородько А.Ю., 
Корнілова О.В., Літвінов О.І. 
Соціально-економічна безпека: 
практикум для студентів економічних 
напрямів підготовки денної і заочної 
форм навчання. Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2011. 92 с.
- Тренінг «Розробка плану 
антикризового підприємством»: 
навчально-методичний посібник. 
В.А.Распопова, Р.С.Распопов, 
А.Ю.Голобородько, Л.В. Шаруга. К.: 
Кондор-Видавництво, 2014. 198 с.
- Потребительский рынок: проблемы 
инновационного развития: 
монография. Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов н/Д: ИПО ПИ 



ЮФУ, 2012. с. 39-47.
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю. 
Статистичне моделювання та 
прогнозування економічних 
процесів. Компендіум, Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій. Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2020. 227с.
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю. 
Економіка підприємства. 
Компендіум, Київ: Державний 
університет телекомунікацій. 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва, 
2020. 220с.
- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. Цифрова 
економіка. Підручник. 2021. 384с. 
(підготовлено до друку)
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
держбюджетної науково-дослідної 
фінансуємої роботи за темою: 
«Організаційно-економічний 
механізм розвитку сфери побутового 
обслуговування на регіональному 
рівні» (номер державної реєстрації 
0110U006772).
Підпункт 13:
- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., 
Голобородько А. Ю. Cтатистичне 
моделювання та прогнозування 
економічних процесів: навч. 
посібник. Київ: ДУТ. 2020. 227 с. 
URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/7/catego
ry/738/view/2016
Підпункт 14:
- Робота у складі коміссії 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських дипломних робіт 
(ДонНУЕТ імені Михайла Туган-
Барановського)
Підпункт 15:
- Голобородько А. Ю. Фактори впливу 
на попит споживачів у побутових 
послугах. Українська наука ХХІ 
століття: VI всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція, 
Київ: Інститут наукового 
прогнозування, 2010. С. 25-27
- Голобородько А. Ю. Принципи до 
формування нормативів 
забезпечення населення побутовими 
послугами. Розвиток України в ХХІ 
столітті: економічні, соціальні, 
екологічні, гуманітарні та правові 
проблеми: VІІ міжнародна науково-
практична інтернет-конференція. 
Тернопіль: ТНЕУ, 2010. С. 43-45.
-  Голобородько А. Ю. Проблеми 
державного регулювання механізму 
розвитку побутового обслуговування 
населення України. Сучасні проблеми 
управління підприємствами: теорія і 
практика. Міжнародна науково-
практична конференція. Харків: 
ХНЕУ, 2010. С. 34-38
- Голобородько А. Ю. Оцінка 
загальних соціально-економічних 
факторів впливу на реалізацію 
побутових послуг. Економіка і 
управління в умовах глобалізації. 
Міжнародна науково-практична 
конференція. Донецьк: ДонНУЕТ, 
2010. С.52-53.
- Голобородько А. Ю. Особливості 
створення бізнес-моделі інтернет-
магазинів. Підприємництво і 
торгівля: тенденції розвитку. 
Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., (м. Одеса, Україна, 21-23 
травня 2020 р.). Одеса: ОНПУ, 2020.
- A. Goloborodko, T. Nosova Features of 
Contemporary E-learning Development 
in the Digitalization Era. Science and 
Education a New Dimension. 
Humanities and Social Sciences, 
VIII(41), I.: 237, 2020 Sept.  Режим 
доступу: www.seanewdim.com 
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/
1/34511564/hum_viii_237_41.pdf
Підпункт 18: 
Наукове консультування згідно 
договору про співпрацю ТОВ 
«Міратех Корпорація» - Угода про 
співпрацю та організацію 
взаємовідносин № 16/07 від 
16.06.2017 р. 

260262 Сидоренко Тетяна 
Михайлівна

доцент кафедри 
документознавства 
та інформаційної 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ніжинський державний 

педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Українська мова і 

література, Диплом 
кандидата наук ДK 

033561, виданий 
15.12.2005

18 Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

Підвищення кваліфікації: 
1.Національнийпедагогічнийуніверси
тетім. М. П. Драгоманова (свідоцтво 
про підвищеннякваліфікації 12СС 
02125235/ 006963-16, 2016 р.), тема: 
«Інноватика у 
викладанніукраїнськоїмови як 
іноземної»
2.Національнийпедагогічнийуніверси
тетім. М. П. Драгоманова (свідоцтво 
12СС 02125295/043927-18, 2018р.), 
тема: «Світовий досвід організації 
керування документацій ними 
процесами: вітчизняна практика»

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
− Сидоренко Т. М.Граматична 
категорія виду як складова поля 
аспектуальності. Вісник Черкаського 
університету. Серія «Філологічні 
науки». Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. 
Б.Хмельницького, 2019. С. 34 – 



46.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/
123456789/16269/1/Sydorenko.pdf
− Сидоренко Т. М. Лексико-
граматичні й контекстні засоби 
вираження фази завершення дії в 
сучасній українській мові. Проблеми 
граматики і лексикології української 
мови [збірник наукових праць]. Київ: 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. С. 
151 – 156. 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/12345
6789/22520
− Сидоренко Т.М. Лексико-
граматичні й контексті засоби 
вираження фази завершення дії в 
сучасній українській мові. Науковий 
часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 
Серія 10. Проблеми граматики і 
лексикології української мови �зб 
наук. праць�.  Київ: НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2014. С.151 – 155. 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/12345
6789/22520
− Сидоренко Т. М., Хоменко Н. С. 
Приватне листування електронною 
поштою як засіб формування 
епістолярію у віртуальному 
середовищі. Філологічні науки. 
Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи 
Гоголя, 2014. С. 24 – 
30.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/
123456789/24960/1/Sydorenko.pdf
− Сидоренко Т. М. Проблема 
лінгвокатегорії фазовості в науковій 
літературі. Наукові записки Серія 
«Філологічні науки». Ніжин: Вид-во 
НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 16 – 19 
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream
/123456789/558/1/119_Naukovi_zap
Підпункт 3:
− Сидоренко Т. М., Хомич В. І. 
Кредитно-модульний курс із 
дисципліни «Культура української 
мови» �навч. посіб.� / Т. М. 
Сидоренко, В. І. Хомич. − Ніжин: 
Міланік, 2011. − 143 с.
− Сидоренко Т. М., Стороженко Л. Г. 
Структуризація тексту: навч.посіб. 
Київ: ДУТ, 2018. 132 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_162
8_33693053.pdf
Підпункт 6:
− навчальна дисципліна 
«Копірайтинг та основи 
редагування» (50 аудиторних годин 
на навчальний рік)
− навчальна дисципліна 
«Спічрайтинг та риторика» (50 
аудиторних годин на навчальний рік)
Є свідоцтво № 24982 про рівень 
володіння іноземною (англійською) 
мовою стандарту В2 (навчалася з 
03.09 до 14.12.2018 року в 
Комунальному Позашкільному 
навчальному закладі «Перші Київські 
державні курси іноземних мов».
Підпункт 9: 
Керівник науково-дослідницької 
роботи Баленко Валерії Юріївни 
(учениця 2 курсу Ніжинського 
обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради) посіла І 
місце на ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
Національного центру “Мала 
академія наук України”, відділення 
філософії та суспільствознавства, 
секція журналістика, тема: "Місцева 
преса як фактор маніпулювання 
суспільною свідомістю (на матеріалі 
ніжинських друкованих видань 1932 
– 1938 р р.)", 2014 р.; є Подяка 
Міністерства освіти і науки України.
Підпункт 10: 
2010 – 2013 н.р. - заступник декана з 
навчально-виховної роботи 
філологічного факультету 
Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя.
Підпункт 13: 
− Ділові комунікації [Електронний 
ресурс] : Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.М.Сидоренко, 
Л.Г.Стороженко – Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_162
8_16101249.pdf
− Документна лінгвістика 
[Електронний ресурс] : навчальний 
посібник – Київ: ДУТ,  Режим 
доступу:http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1628_68431472.pdf
Підпункт 15: 
− Сидоренко Т. М. Ознаки та функції 
PR-текстів у сучасному 
інформаційному просторі. 
Інформаційно-документаційна 
освіта: проблеми та перспективи: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 2019. С.56 – 59.
− Сидоренко Т. М. Документознавча 
терміносистема як складова 
державних стандартів України з 
діловодства. Український вимір: 
Збірник наукових праць. Випуск 
другий. Вид-во НДУ імені Миколи 
Гоголя, 2019. С. 107 – 109.
− Сидоренко Т. М. П.Отле й 
документознавча наука. 
Інформаційно-документаційна 
освіта: проблеми та перспективи: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 2018. С.56 – 59.
− Сидоренко Т. М. Музичне 



документознавство: історія, сучасний 
стан, перспективи розвитку [збірник 
наук. праць]. Тернопіль: Вид-во 
ТНЕУ, 2017. С. 26 – 30.
− Сидоренко Т. М. Редагування й 
стилістика текстів службових і 
реферативних документів у роботі 
секретаря-референта.  Наш 
український дім: Науково-
популярний часопис для вчителів 
України та діаспори. Ніжин: Вид-во 
НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. №. 
2. С. 21 – 24.

260286 Мельнічук Ліна 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Національна академія 
державної податкової 
служби України, рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 060101 

Правознавство, Диплом 
кандидата наук ДK 

025963, виданий 
22.12.2014

3 Управлінські рішення в 
процесі українського 
державотворення

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Національний університет державної 
податкової служби України, 2005 р., 
спеціальність – правознавство, 
кваліфікація – юрист, 
кандидат історичних наук,  ДК 
№025963, 2014 р., – спеціальність 
07.00.01 «Історія України», тема 
дисертації –«Функціонування органів 
місцевого управління окупаційної 
адміністрації Рейхскомісаріату 
„Україна”» 
Підвищення кваліфікації: 
- Семінар «Базові принципи 
функціонування підсистеми 
«Зарплата і кадри» в прикладному 
рішенні «1С:Підприємство, 
Бухгалтерія для України (ред. 2.0)»», 
№ CSO19-159 від 21.05.2019 р.;
- Сертифікат В2, № 4354, 2020 року;

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O, Somkina T , Melnichuk L, 
Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro- Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179 (Scopus)
Підпункт 2:
- Мельнічук  Л.В. Філософія 
управління персоналом в умовах 
трансформаційних змін . Modern 
engineering and innovative 
technologies. Karlsruhe, Germany: 
Sergeieva&Co., 2018. №6. Part 3. P. 46 
– 52
- Мельнічук Л.В., Мартиненко М.О., 
Тенденції розвитку підприємств 
зв’язку. Modern scientific researchese . 
Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2019. №9 
Part 2. Р.64 - 67
- Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., 
Вінник І.В. Стратегічні напрямки 
державного регулювання 
торговельної діяльності України. 
Збірник наукових праць 
«Економічний простір». 2020. № 162. 
С. 68–78.
- Zghurska O, Somkina T , Melnichuk L, 
Huzhavina I. The Mechanism of 
Effective Implementation of Strategies 
for Diversification of Agro- Industrial 
Enterprises of Ukraine International 
Journal on Emerging Technologies, 
2020. 11(5). P.170-179 (Scopus)
Підпункт 8: 
– відповідальний виконавець 
ініціативної державної науково-
дослідної роботи за темою 
„Методичні підходи щодо 
формування та реалізації сталого 
розвитку галузі зв’язку, інформації та 
інформатизації” (№0114U002053);
– відповідальний виконавець 
ініціативної державної науково-
дослідної роботи за темою 
„Методологічні засади побудови 
процесно-орієнтовного підприємства 
телекомунікацій” (№0114U001500);
Підпункт 15:
- Мельнічук Л.В. Міжнародний досвід 
впровадження управлінських 
інновацій: Матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 
Київ, 11 лютого 2020 року) / 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва 
ДУТ. – Київ, 2020. – с.155 - 159
- Мельнічук Л.В Розвиток 
законодавчого регулювання галузі 
телекомунікацій. Сучасні стандарти 
підприємництва: імплементація та 
сталий розвиток в Україні.; 27 
листопада 2019 р. Київ: ККІБіП
- Мельнічук Л.В. Т-shaped skills - 
трансформація новаторів: матеріали  
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цифровий простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 
грудня 2020 року: Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. 
С..
Підпункт 18: 
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  
– Громадське обʼєднання Асоціації 
аудиторів і консультантів в галузі 
менеджменту Молдови договір про 
партнерство, співробітництво та 
научний обмін №17-283/2018 від 
21.03.2018 р.
– ТОВ „ІТ Спеціалістˮ договір про 
співробітництво №732 від 1 лютого 
2018 р.
– ТОВ „ТНХ Консалтингˮ договір про 
співробітництво №18-321 від 
29.08.2017 р.
– ТОв „ОСІСˮ договір про 
співробітництво №578 від 29.08.2017 
р.



355923 Орендарчук Галина 
Олексіївна

Доцент кафедри 
документознавства 
та інформаційної 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ФC 011548, виданий 
06.11.1991, Атестат 

доцента ДЦ 005288, 
виданий 27.04.1994

41 Філософія Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Київський державний університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 1983 р., спеціальність 
- «Філософія»,
кваліфікація – філософ, викладач 
філософських дисциплін
кандидат філософських наук,  
спеціальність –09.00.01 – 
діалектичний та історичний 
матеріалізм, диплом ФС № 011548 від 
6 листопада 1991  р., тема дисертації: 
«Форми суспільної свідомості як 
компонент соціальної реальності», 
доцент кафедри  філософії та 
політології, атестат  ДЦ № 005288 
від 27 квітня 1994 р.
Підвищення кваліфікації: 1. 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира  Гнатюка; стажування на 
кафедрі філософії та економічної 
теорії -  березень 2015 р. (довідка № 
327-33/03 від 15.03.2016 р. 
2. Національна Академія 
педагогічних наук України ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної  освіти – 25 березня 
– 25 жовтня 2019 р. (Свідоцтво СП 
35830447/2668-19Ц від 25.10.2019 р.)

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
1. Микола Бердяєв про специфіку 
філософського знання //  Науковий 
вісник Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. Випуск 512-
513. Філософія. Чернівці: Рута, 2010. 
– С. 51-56.
2. Мудрість як вид позанаукового 
знання в історико-філософському 
контексті. //  Науковий вісник 
Чернівецького університету: Збірник 
наукових праць. Випуск 621-622.    
Філософія. Чернівці: Рута, 2012. – 
С.39-49.
3. Мартін Гайдеггер про 
співвідношення філософії, науки та 
світогляду. //  Науковий вісник 
Чернівецького університету: Збірник 
наукових праць. Випуск 638-639. 
Серія    Філософія. Чернівці: Рута, 
2013. – С .180-185.
4. Особливості викладання філософії 
в сучасних умовах// Науковий вісник 
Чернівецького університету: Збірник 
наукових праць. Випуск 838-839. 
Серія    Педагогіка і психологія. 
Чернівці: Рута, 2015. – С 123-130.
5. Принцип інтерсуб’єктивності в 
трансцендентально-прагматичній    
філософії Карла-Отто Апеля і 
прагматизмі Чарльза Пірса //  
Науковий вісник Чернівецького 
університету: Збірник наукових 
праць. Випуск 806. Серія    Філософія. 
Чернівці: Рута, 2019. – С. 38-43.
Підпункт 3:
1. Світ мудрості. Хрестоматія з 
філософії: Навчальний посібник. 
Упорядник Г.О.Орендарчук. – 
Тернопіль: Астон, 2015. – 368 с.
2. Філософія: Навчальний посібник / 
Т.О. Сілаєва, Н.В. Гнасевич, Г.О. 
Орендарчук. За ред. Т.О.Сілаєвої .– 
Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с.

Підпункт 13: 
1. Методичні вказівки та завдання з 
дисципліни «Філософія» для 
студентів вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне видання. –  
Тернопіль: Астон, 2015. – 63 с.
2. Методичні вказівки та завдання з 
дисципліни «Політологія» для 
студентів вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне видання. –  
Тернопіль: Астон, 2016. – 90 с.
3. Методичні вказівки  та завдання з 
дисципліни «Філософія» для 
студентів заочної форми навчання. 
Навчально-методичне видання. –  
Тернопіль: Астон, 2013. – 68 с.

Підпункт 15:
1. Проблема уникнення конфліктів в 
епоху глобалізації // Тези 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Світові конфлікти у ХХІ 
столітті: філософська рефлексія 
соціальних, економічних, 
екологічних, політичних та 
релігійних аспектів» 25 жовтня 2018 
р., м. Київ. – К.: ТОВ «НВП 
Інтерсервіс». – С. 74-76.
2. Філософія освіти Григорія 
Сковороди // Освіта і наука в умовах 
глобальних трансформацій. 
Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової 
конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. 
Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. 
Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2018. – С. 194-195.
3.  На зламі століть: видатні філософи 
Таврійського університету // 
Матеріали педагогічних читань на 
тему: «Сторіччя Таврійського 
університету через призму 
особистостей». 24 жовтня 2018 р., м. 
Київ. – К.: ТНУ. – С. 13-16. 
4. Філософські ідеї Григорія 
Сковороди в освітньо-педагогічному 
дискурсі сучасності //  Інформаційно-
документаційна освіта: проблеми та 
перспективи. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції 29-30 листопада 2018 р., 
м. Київ. – С. 35-38. 



5. Філософська освіта в умовах 
економічного тоталітаризму //  
Освіта і наука в мінливому світі: 
проблеми та перспективи розвитку.  
Матеріали Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 березня 2019 р., м. 
Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. 
Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. – С. 91-92.
6. Феномен комунікації в людському 
бутті //  Інформація, комунікація та 
управління знаннями в 
глобалізованому світі. Матеріали 
Міжнародної наукової конференції 
16–19 травня 2019 р., м. Київ. – С. 68-
71.
     7. Інтерсуб’єктивність як принцип 
комунікації у філософії Карла-Отто 
Апеля //  Освіта і наука в мінливому 
світі:    проблеми та перспективи 
розвитку.  Матеріали ІІ Міжнародної 
наукової конференції 27-28 березня 
2020 р., м. Дніпро.   Частина І. / Наук. 
ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2020. – С. 91-93.
     8. Фентезі як вид віртуальної 
реальності // Людина віртуальна: 
нові горизонти.  Матеріали VII 
Міжнародної науково-  практичної 
конференції 30-31 березня 2020 р. 
Видавництво: СPM «ASF» (Канада, 
Монреаль). – С. 76-77.

348309 Голобородько Альона 
Юріївна

доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-

Барановського, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 050107 
Економiка пiдприємства, 
Диплом кандидата наук 

ДK 000183, виданий 
10.11.2011

8 Фінанси, гроші і кредит Підвищення кваліфікації: - 
Міжнародне практичне стажування у 
Будапешті, Угорщина.  Society for 
cultural and scientific progress in 
Eastern Europe, Budapest. Certificate 
for participation in scientific and 
professional Conference science without 
hongarie development in 21st – 2020.  
Budapest on30th August 2020.
- Сертифікат В2 (Англійська мова) № 
4338 від 30.06.2020 року, Київського 
Національного університету імені 
Тараса Шевченка Центру іноземних 
мов.
- Сертифікат Спілки автоматизаторів 
бізнесу «Бюджетування в 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
27.02.2020 року, свідоцтво № 
BYERP20022705

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):

Підпункт 2:
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Технологія управління 
економічними інтелектуальними 
системами в умовах цифрової 
економіки Економічний дискурс. 
2020. № 1. С. 16–24. Режим доступу: 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/202
522-453878-1-SM.pdf
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Сучасні особливості розвитку 
логістичних потоків в умовах 
цифрової економіки. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та 
аналіз в умовах глобалізації. 2020. 
№2. С. 93-101. Режим доступу: 
http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/
article/view/482/529 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/482
-1010-1-SM.pdf
- SVITLANA V. LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA V. 
VOSKOBOEVA, OLGA S. 
ROMASHCHENKO, ALONA YU. 
GOLOBORODKO. International 
Journal of Management 
(IJM).June.Volume:11,Issue:6,Pages:15
58-1568. 2020. Режим доступу: 
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/J
ournal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISS
UE_6/IJM_11_06_142.pdf
- Голобородько А. Ю., Легомінова 
С.В. Електронні гроші як нова форма 
фінансово-економічних відносин в 
умовах цифровізації економіки та 
суспільства.  “Економiка: реалії 
часу“2020. №4. С. 32-41. 
- Голобородько А.Ю., Плевако Н.О. 
Статистичне прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної сфери економіки 
в умовах цифровізації. Бізнес інформ. 
2020. Вип. 12. С. 56-76.
- Голобородько А. Ю., Воскобоєва 
О.В. Класифікація інформаційних 
логістичних потоків процесно-
системного підходу управління 
підприємством в умовах цифровізації 
економічних процесів. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес». 2019. № 4(30), 
С. 47-53. Режим доступу: 
file:///C:/Users/Алена/Downloads/233
7-Текст%20статті-7923-1-10-
20200115.pdf
- Ю. В. Щербань, Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції розвитку 
роздрібної торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский экономический 
вестник. 2013. с. 177-179.
- Голобородько А. Ю. Г.М. Іванова. 
Розробка політики фінансування 
оборотних активів будівельних 
підприємств в залежності від ступеня 
ймовірності банкрутства. 
Міжнародний науково-виробничий 
журнал Сталий розвиток економіки. 
2013. №2. [19]. С. 355-358.
- Голобородько А. Ю. Механізм 
побудови інформаційної системи 
управління потоковими процесами. 
Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної 
власності. Вип. 1. Т2. 2013. С. 326-330.



- Фролова Л. В., Голобородько А. Ю. 
Поетапний підхід до проведення 
ефективного злиття та поглинання 
підприємств. Сборник научных 
трудов SWorld. Вип. 2. 2012. Т.19. С. 
95-104.
- К.І. Харламов, Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми фінансового 
управління на сучасному 
підприємстві. Крымский 
экономический вестник. 2012. с. 317-
321.
- Голобородько А. Ю. Дослідження 
стану та тенденції формування 
попиту на побутові послуги в Україні. 
Бюлетень Міжнародного 
Нобелівського економічного форуму: 
зб.наук.праць .  № 1 Т.2. 2012. С. 68-
76.
- Голобородько А. Ю. Наукові засади 
розроблення Програми розвитку 
побутових послуг регіону. Темат. зб. 
наук. пр. Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля. 2011. Вип. 17. С. 
60-68. 
- Голобородько А. Ю. Комплексна 
оцінка розвитку побутових послуг 
України. Торгівля і ринок України: 
Темат. зб. наук. пр. Торгівля і ринок 
України. 2010. Вип. 29, т. 1 . С. 214-
220.
- Голобородько А. Ю. Оцінка 
регіонального розвитку  сфери 
побутових послуг.  Темат. зб. наук. пр. 
Торгівля і ринок України.  2010. Вип. 
30, т. 1 . С. 120-127.
- Голобородько А. Ю. Методичний 
підхід до розробки моделі 
раціонального розміщення робочих 
місць  сфери побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
- Голобородько А. Ю. Тенденції 
розвитку злиття та поглинання на 
українських підприємствах. Темат. зб. 
наук. пр. Торгівля і ринок України. 
2010. Вип. 34, т. 1 . 
- Голобородько А. Ю. Теоретичні 
підходи до визначення сутності 
поняття побутові послуги. Збірник 
наукових праць «Економічні науки. 
Серія Регіональна економіка». 2010. 
Вип. 7 (27). С. 185-194.
- Голобородько А. Ю. Формування 
системи державного  регулювання 
розвитку побутового обслуговування 
населення України. Збірник наукових 
праць «Управління розвитком». 
2010. Вип.17(93). С. 40-42.
Підпункт 3:
- Садєков А.А., Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку сфери 
побутових послуг на регіональному 
рівні: монографія. Донецьк: вид-во 
«Ноулідж», 2012. 236 с.
- Потребительский рынок: проблемы 
инновационного развития: 
монография /Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов н/Д: ИПО ПИ 
ЮФУ, 2012. с. 39-47
- Фролова Л.В. Злиття та поглинання 
підприємств: компендіум для 
студентів економічних напрямів 
підготовки денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 2013. 244 с.
- Корнілова О.В., Футулуйчук 
С.В.,Голобородько А.Ю. Соціально-
економічна безпека: навчальний  
посібник  для студентів ден. і заоч. 
форми навчання  напряму  
підготовки 6.030504 «Економіка  
підприємства»; Донецький  нац.ун-т 
економіки і торгівлі імені  Михайла 
Туган-Барановського,.каф.економіки  
підприємства.-Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
- Ємцева Л.М., Голобородько А.Ю., 
Корнілова О.В., Літвінов О.І. 
Соціально-економічна безпека: 
практикум для студентів економічних 
напрямів підготовки денної і заочної 
форм навчання. Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2011. 92 с.
- Тренінг «Розробка плану 
антикризового підприємством»: 
навчально-методичний посібник. 
В.А.Распопова, Р.С.Распопов, 
А.Ю.Голобородько, Л.В. Шаруга. К.: 
Кондор-Видавництво, 2014. 198 с.
- Потребительский рынок: проблемы 
инновационного развития: 
монография. Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов н/Д: ИПО ПИ 
ЮФУ, 2012. с. 39-47.
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю. 
Статистичне моделювання та 
прогнозування економічних 
процесів. Компендіум, Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій. Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2020. 227с.
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю. 
Економіка підприємства. 
Компендіум, Київ: Державний 
університет телекомунікацій. 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва, 
2020. 220с.
- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. Цифрова 
економіка. Підручник. 2021. 384с. 
(підготовлено до друку)
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 



держбюджетної науково-дослідної 
фінансуємої роботи за темою: 
«Організаційно-економічний 
механізм розвитку сфери побутового 
обслуговування на регіональному 
рівні» (номер державної реєстрації 
0110U006772).
Підпункт 13:
- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., 
Голобородько А. Ю. Cтатистичне 
моделювання та прогнозування 
економічних процесів: навч. 
посібник. Київ: ДУТ. 2020. 227 с. 
URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/7/catego
ry/738/view/2016
Підпункт 14:
- Робота у складі коміссії 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських дипломних робіт 
(ДонНУЕТ імені Михайла Туган-
Барановського)
Підпункт 15:
- Голобородько А. Ю. Фактори впливу 
на попит споживачів у побутових 
послугах. Українська наука ХХІ 
століття: VI всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція, 
Київ: Інститут наукового 
прогнозування, 2010. С. 25-27
- Голобородько А. Ю. Принципи до 
формування нормативів 
забезпечення населення побутовими 
послугами. Розвиток України в ХХІ 
столітті: економічні, соціальні, 
екологічні, гуманітарні та правові 
проблеми: VІІ міжнародна науково-
практична інтернет-конференція. 
Тернопіль: ТНЕУ, 2010. С. 43-45.
-  Голобородько А. Ю. Проблеми 
державного регулювання механізму 
розвитку побутового обслуговування 
населення України. Сучасні проблеми 
управління підприємствами: теорія і 
практика. Міжнародна науково-
практична конференція. Харків: 
ХНЕУ, 2010. С. 34-38
- Голобородько А. Ю. Оцінка 
загальних соціально-економічних 
факторів впливу на реалізацію 
побутових послуг. Економіка і 
управління в умовах глобалізації. 
Міжнародна науково-практична 
конференція. Донецьк: ДонНУЕТ, 
2010. С.52-53.
- Голобородько А. Ю. Особливості 
створення бізнес-моделі інтернет-
магазинів. Підприємництво і 
торгівля: тенденції розвитку. 
Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., (м. Одеса, Україна, 21-23 
травня 2020 р.). Одеса: ОНПУ, 2020.
- A. Goloborodko, T. Nosova Features of 
Contemporary E-learning Development 
in the Digitalization Era. Science and 
Education a New Dimension. 
Humanities and Social Sciences, 
VIII(41), I.: 237, 2020 Sept.  Режим 
доступу: www.seanewdim.com 
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/
1/34511564/hum_viii_237_41.pdf
Підпункт 18: 
Наукове консультування згідно 
договору про співпрацю ТОВ 
«Міратех Корпорація» - Угода про 
співпрацю та організацію 
взаємовідносин № 16/07 від 
16.06.2017 р. 

145637 Дубовик Наталія 
Анатоліївна

Доцент кафедри 
документознавства 
та інформаційної 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ДK 021822, виданий 

14.01.2004

15 Етика ділового 
спілкування та риторика

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
 Київський університет імені Тараса 
Шевченка, 1999, спеціальність 
«Політологія», кваліфікація – 
політолог, викладач соціально-
політичних та філософських 
дисциплін 
кандидат політичних наук, 
спеціальність  23.00.01. «Теорія та 
історія політичної науки», ДК № 
021822 від 14 січня 2004 р., тема 
дисертації: «Ідеї консенсусу в 
концепціях політичних еліт»,
доцент кафедри соціальних 
технологій атестат 12 ДЦ № 037858 
від 14 лютого 2014 р.
Підвищення кваліфікації: Certificate 
of participation ID202001004
8th international scientific conference 
on sustainability in energy and 
environmental science and passed an 
international scientific and pedagogical 
traineeship (6 ECTS credits). 21-30 
Oct,2020 Ukraine – England – Slovak 
Republic
Сертифікат науково-педагогічного 
стажування «Проблеми та процеси 
реформування освіти в галузі 
соціальних комунікацій в Україні та 
країнах ЄС» за фахом «Соціальні 
комунікації» в обсязі 6 кредитів (180 
годин) Куявський університет у 
Влоцлавеку, Республіка Польща 4-13 
грудня 2019 р.
Національний університет «Києво-
Могилянська академія», стажування 
на кафедрі зв'язків з громадськістю 
факультету соціальних наук і 
соціальних технологій з 14.12.2017 по 
14.06.2018 (наказ від 22.12.2017 
№578)

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
Дубовик Н.А. Існування ліберальної 
демократії та можливості її реалізації 
в Україні / Н.А. Дубовик, Н. А. 
Кирилюк // Науковий вісник 



Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: Історія. 
Філософія. Політологія: зб. наук. 
праць. Одеса: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. Вип. № 19. С. 
89-92 Фахове видання   
ULR: http://vestnik-
humanities.mgu.od.ua/archive/2020/19
/22.pdf 
6. Dubovyk N. Problematic issues of 
state communication in Ukraine / 
Dubovyk N., Kyryliuk N. // Global 
Imperatives for Business and Law 
Development: II International Scientific 
and Practical Conference (Kyiv, 
October, 10-11, 2019).  Kyiv: KNUTE. Р. 
835-840. Web of Science ULR: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/2
64c3b7178323988df112e630159f2d2.pdf

7. Дубовик Н.А. ЗМІ та комунікативні 
маніпуляції в сучасній політиці / Н. 
А. Дубовик, Н. А. Кирилюк // Гілея: 
науковий вісник, 2019. Вип. 150 (11). 
Ч.3 – С. 36-39.  Фахове видання                                   
ULR: http://www.gileya.org/index.php?
ng=library&cont=long&id=214
8. Dubovyk N. Tendencies of 
Telecommunication Companies 
Development in the Conditions of 
Ukrainian Society Digitalization /  
I.Kovshova, N.Dubovyk, N.Kyryliuk // 
International Journal of Management 
and Humanities (IJMH) ISSN: 2394-
0913, Volume-4 Issue-9, May 2020. P. 
124-130.  Web of science
ULR: http://www.ijmh.org/wp-
content/uploads/papers/v4i9/I0911054
920.pdf
9.  Dubovyk N. Administration of 
Telecommunication Company Staff 
Potential in Ukraine /  I.Kovshova, 
N.Dubovyk, T.Zubko // International 
Journal of Management and 
Humanities (IJMH) ISSN: 2394-0913, 
Volume-4 Issue-10, June 2020. P. 135-
140.  
Web of science ULR: 
http://www.ijmh.org/wp-
content/uploads/papers/v4i10/J099306
41020.pdf
10. Дубовик Н.А. Імідж ділової жінки 
у сучасному комунікаційному 
середовищі / Горпинич О.В., Дубовик 
Н.А. // Науковий журнал «Габітус». 
«Причорноморський науково-
дослідний інститут економіки та 
інновацій», 2019. Випуск 10. С.50-55. 
Фахове видання ULR: 
http://habitus.od.ua/journals/2019/10-
2019/11.pdf  
11. Дубовик Н.А. Ретроспектива 
дослідження поняття «імідж»: 
американський, європейський та 
вітчизняний досвід / Н. А. Дубовик, 
Н. А. Кирилюк // Гілея: науковий 
вісник, 2018.  Вип. 138(3). С. 18-21. 
Фахове видання ULR: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018
_138%283%29__5
12. Дубовик Н.А. Формування масової 
свідомості та електоральний вибір / 
Н. А. Дубовик // S.P.A.C.E. Society, 
Politics, Administration in Central 
Europe : електронний науково-
практичний журнал / редкол.: Д. В. 
Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман 
(заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко 
(відп. секр.) [та ін.]; НУ «ОЮА». 
Одеса, 2017. Вип. 2. С. 24-28. Фахове 
видання ULR:  
http://dspace.onua.edu.ua/handle/1130
0/7337
13. Дубовик Н.А., Методи виховання 
як засіб соціалізації особистості / Н.А. 
Дубовик, О.В. Кожедуб // Актуальні 
проблеми філософії та соціології: 
науково-практичний журнал. Випуск 
13. Одеса, 2016. С. 31-33 Фахове 
видання ULR:  
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/h
andle/11300/11851/Dubovyk%20N.%20
A.%2c%20Kozhedub%20H.%20V..pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Підпункт 3:
Політологія та політтехнології: навч. 
посіб. / Н.А. Дубовик, Н.А. Кирилюк. 
Х.: СГ НТМ «Новий курс», 2020. 166 
с. 
Підпункт 13: 
Методичні вказівки та завдання з 
дисципліни «Іміджологія» для 
студентів вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне видання. –  
Київ: ДУТ, 2019. – 60 с.
Методичні вказівки та завдання з 
дисципліни «Політологія» для 
студентів вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне видання. –  
Київ: ДУТ, 2019. – 95 с.
Методичні вказівки  та завдання з 
дисципліни «Етика ділового 
спілкування та риторика» для 
студентів заочної форми навчання. 
Навчально-методичне видання. –  
Київ: ДУТ, 2019. – 76 с.
Підпункт 15:
1. Дубовик Н.А. Комунітаризм та 
моральні цінності сучасного 
суспільства / Дубовик Н.А., Кирилюк 
Н. А. // Соціально-гуманітарний 
вісник: зб. наук. пр. Вип. 31. Харків: 
СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.27-28. 
ULR:  http://www.newroute.org.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Vypusk-
31.pdf
2. Дубовик Н.А. Політична психологія 
як галузь психологічної науки // Тези 
доповідей Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 



вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів 
і студентів «Молодіжна військова 
наука у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка» 
[Текст] / за заг. редакцією І.В. 
Толока. Київ.: ВІКНУ, 2020. С. 63-64. 
ULR: https://mil.univ. 
kiev.ua/files/267_209831327.pdf 
3. Дубовик Н.А. Світовий досвід 
демократичних трансформацій // 
Вплив суспільствознавчих наук на 
процес розвитку суспільства: 
можливе та реальне: Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, Україна, 06-07 
березня 2020 року). Київ: ГО 
«Київська наукова суспільствознавча 
організація», 2020. С.57-59.
4. Дубовик Н.А., Петренко М.О. 
Розуміння влади у 
постструктуралістській теорії 
держави // Освіта і наука у мінливому 
світі: проблеми та перспективи 
розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної 
наукової конференції. 27-28 березня 
2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ // 
Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2020. С.72-73. ULR: 
http://dakiro.kr-
admin.gov.ua/book/2020/ 
Dnipro/zbirnik.pdf  
5. Дубовик Н.А. Теоретичні засади 
дослідження категорій «вільний час» 
та «дозвілля» // Кожедуб О.В., 
Дубовик Н.А. Challenges in Science of 
Nowadays: Proceedings of the 3rd 
International Scientific and Practical 
Conference (April 6-8, 2020), 
Washington, USA: EnDeavours 
Publisher, 2020. pp. 152-161. URL: 
https://www.interconf.top/documents/
2020.04.6-8.pdf
6. Дубовик Н.А. Іміджеві комунікації 
в рекламі і PR-технологіях // 
Інформація, комунікація та 
управління знаннями в 
глобалізаційному світі. Матеріали 
Другої міжнародної наукової 
конференції 16-18 травня 2019 року. 
КНУКІМ, 2019. – С.28-29.
7. Дубовик Н.А. Техніки прояву 
маніпулятивного впливу у сучасному 
комунікативному просторі. Чинники 
розвитку суспільних наук у ХХІ 
столітті: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 
Львів, 25-26 жовтня 2019 року). – 
Львів: ГО «Львівська фундація 
суспільних наук», 2019. С. 12-14.
8. Дубовик Н.А. Роль ПР-фахівців у 
політичних переговорах. Суспільні 
науки сьогодні: постулати минулого і 
сучасні теорії: Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Дніпро, 1-2 
листопада 2019 р.). –Дніпро: НО 
«Відкрите суспільство», 2019. –С. 80-
82.
9. Дубовик Н.А., Бєлєнька П.І. 
Сучасний погляд на стилі 
керівництва компаніями. // 
Матеріали Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 листопада 2019р., 
м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук.ред. 
О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019.–С.355-356.
10. Дубовик Н.А. Особистий імідж 
викладача вищого навчального 
закладу // Тези доповідей 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених, 
ад’юнктів, слухачів, курсантів і 
студентів «Молодіжна військова 
наука у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка» 
[Текст] / за заг. редакцією І.В. 
Толока. – К.: ВІКНУ, 2019. – С. 69.
11. Дубовик Н.А. ПР-менеджер: 
функціональні обов’язки та необхідні 
компетенції // Матеріали 
міжнародної наукової конференції 
«Освіта і наука у мінливому світі: 
проблеми і перспективи розвитку» 
29-30 березня 2019 року. – Ч.ІІ. –
С.371-372
12. Дубовик Н.А. Особливості 
застосування дистанційних 
технологій при вивченні політології 
студентами Державного університету 
телекомунікацій // Тези доповідей 
ХІV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Військова освіта і 
наука: сьогодення та майбутнє» 
[Текст] / за заг. редакцією І.В. 
Толока. – К. : ВІКНУ, 2018. –С.127-
128.
13. Дубовик Н.А. Особливості 
практичної складової у діяльності 
ПР-менеджера // Актуальні тенденції 
розвитку суспільних наук в Україні 
Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м.Київ 9-10 
листопада 2018 року). – К.: ГО 
«Київська наукова суспільнознавча 
організація», 2018. – С.37-38.

321596 Звенігородський 
Олександр 
Сергійович

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Інформаційних 

технологій

Диплом кандидата наук 
ДK 013714, виданий 
13.03.2002, Атестат 

доцента 12ДЦ 028296, 
виданий 10.11.2011

34 Штучний інтелект Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Курський політехнічний інститут, 
1978р., спеціальність Електронні 
обчислювальні машини, Кваліфікація 
інженер-електрик 
к.т.н., 05.13.23 Системи та засоби 
штучного інтелекту, тема дисертації: 
«Інтелектуальна система планування 
тактики руху автономного робота в 
квазістаціонарному середовищі»,
доцент кафедри систем штучного 
інтелекту



Підвищення кваліфікації: 
Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Сікорського»
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації  Створення та 
використання веб-ресурсів 
навчальної дисципліни Серія ПК 
№02070921/004010-18, 24.04.18-
08.06.18  

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2:
- Звенигородский А.С Трансляция 
естественно-языковых запросов к 
базе данных в SQL-запросы / А.С. 
Звенигородский, А.И. Шевченко // 
Искусственный интеллект. – 2012 №4 
с.149-153.
- Roman Kuc, A. Shevchenko, Y. 
Chaplinskyy, I. Kachur, O. 
Zvenigorodskyi Intelligent web facility 
to enhance yield, resilience and 
sustainability ukrainian and usa farms / 
Штучний інтелект, 2016, № 1 с.75-85
-  Звенігородський О.С. Модель 
структури свідомості як множини 
процесів / О.С. Звенігородський, І.В. 
Качур // Штучний інтелект. - 2018. - 
№1(79). - С. 7-13.
- Катков Ю.І., Звенігородський О.С., 
Прокопов С.В., Пупченко А.В. 
Проблеми впровадження CRM-
систем // ЗВ’ЯЗОК, № 3, 2019. - С. 19-
26.
- Звенігородський О. С., Кутовий С. 
О., Прокопов С. В., Рижаков М. М. 
Якість обслуговування інтернет речей 
в протоколі MQTT, основні 
особливості і процедури // Наукові 
записки УНДІЗ. – 2019. – №4(56). - С. 
80-85.
Підпункт 3:
- Вишнівський В.В., Гніденко М.П., 
Зінченко О.В., Звенігородський О.С. 
Сучасна методика викладання у 
вищій школі. - Навчальний посібник. 
– К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 130 с 
- Вишнівський В.В., Василенко В.В., 
Гніденко М.П., Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., Іщеряков С.М. Основи 
надійності та діагностики 
інформаційних систем. Навчальний 
посібник підготовлено для 
самостійної роботи студентів та 
аспірантів вищих навчальних 
закладів. К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. 
– 188 с.
- Звенігородський О.С. Штучний 
інтелект. Методичні вказівки до 
практичних занять з дисципліни. / 
О.С. Звенігородський, Ю.І. Катков, 
С.В. Прокопов, С.М. Іщеряков, М.М. 
Рижаков К.: ФОП Гуляєва В.М., 2020 
– 79 с.
Підпункт 8:
- Дослідження теоретичних засад 
проблем створення інтелектуальних 
систем в процесі формування нових 
знань при навчанні в системах 
програмно-педагогічних засобів. 
Шифр 0111U001968. – 
відповідальний виконавець.
- Розробка інтелектуальної системи 
відеоспостереження спеціального 
призначення Шифр 0115U000727. – 
відповідальний виконавець.
- Розроблення науково-теоретичних 
засад створення роботизованих 
комп’ютерно-апаратно-механічних 
комплексів широкого призначення 
Шифр 0112U001608. – 
відповідальний виконавець.
- Розроблення методів розпізнавання 
злитно вимовлених фраз в рамках 
концепції пофонемного 
розпізнавання мовлення з 
узагальненою транскрипцією Шифр 
0113U001326. – відповідальний 
виконавець.
- Розроблення науково-теоретичних 
засад створення нових інформаційно-
комунікаційних технологій 
сприйняття та переробки 
мовленнєвої і візуальної інформації 
для використання у роботизованих 
комп’ютерно-апаратно-механічних 
комплексах. Шифр 0112U001607– 
відповідальний виконавець.
- Розроблення науково-методичних і 
алгоритмічних засад створення 
електронних засобів навчання та 
тестування для людей з 
обмеженнями зору і слуху. Шифр 
0112U008493– відповідальний 
виконавець.
- Розробити комп’ютерну 
інтелектуальну систему тестування 
знань для програмно педагогічних 
засобів і зовнішнього незалежного 
оцінювання. Шифр 0111U1967.- 
керівник.
Підпункт 11:
- Адамів Олег Петрович. Моделі та 
інтелектуальні засоби адаптивного 
керування автономним мобільним 
роботом. 05.13.23 – Cистеми та засоби 
штучного інтелекту. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук. Одеса – 
2007. 
- Жирякова Ирина Анатольевна. 
Объектно-ориентированные модели 
и инструментальные средства 
исследования феномена 
сфокусированного внимания. 
05.13.23 – Системы и средства 
искусственного интеллекта 
Диссертация на соискание научной 



степени кандидата технических наук. 
Одесса 2009.
Підпункт 15:
- Звенигородский А.С. Естественно-
языковая система тестирования / А.С. 
Звенигородский, Чернышова В.Н. // 
Материалы международной научной 
конференции «Интеллектуальные 
системы принятия решений и 
проблемы вычислительного 
интеллекта ISDMCI’2013», Херсон: 
ХНТУ, 2013, с.146-147.
- Звенигородский А.С. оценка 
числовых ответов в компьютерных 
системах тестирования знаний / 
Звенигородский А.С. Чернышова В.Н. 
// Матеріали 15-ї Міжнародної 
науково-технічної конференції SAIT 
2013, Київ, 27-31 травня 2013р. / ННК 
«ІПСА» НТУУ «КПІ» с.278-279.
- Чернышова В.Н. Тестирование как 
средство обучения / Чернышова В.Н., 
Звенигородский А.С. // Тези 
доповідей ХІ Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Математичне та програмне 
забезпечення інтелектуальних систем 
(MPZIS-2013)», 20-22 листопада 
2013, Дніпропетровськ с.263-264.
- Звенигородский А.С. К анализу 
естественно-языковых ответов в 
системах тестирования / Материалы 
Международной научно-технической 
конференции «Искусственный 
интеллект. Интеллектуальные 
транспортные системы», Брест, 
Беларусь, 25-28 мая 2016. с.16-19.
- Звенігородський О.С. Модель 
структури свідомості / 
Звенігородський, І.В. Качур // 
Системи та засоби штучного 
інтелекту: тези доповідей 
Міжнародної наукової молодіжної 
школи. – Київ: ІПШІ «Наука і 
освіта», 2018. – с. 38-40
Підпункт 16:
-член Інтернет суспільства (ISOC -
Internet Society).

348795 Пильнова Валентина 
Павлівна

доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного 
Знамени институт 

водного транспорту, рік 
закінчення: 1991, 

спеціальність:  экономика 
и организация водного 

транспорта, Диплом 
кандидата наук ДK 

025354, виданий 
13.10.2004, Атестат 

доцента 02ДЦ 011410, 
виданий 16.02.2006

20 Основи підприємництва Підвищення кваліфікації: ТОВ 
«Sophela», м. Київ, Програма 
стажування і звіт про її виконання, 
тема: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних 
інформаційних систем та 
перспективи їх розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 10.04-20.10 
2019 р. 
Сертифікат В2  від 19.05.2019 року 
(англійська мова). Перші Київські 
державні курси іноземних мов; 
кандидат економічних наук, диплом    
ДК  №025354, 2004р., спеціальність 
08.06.01-  «Економіка, організація і 
управління підприємствами», тема 
дисертації: «Економічні засади 
розвитку підприємств малого бізнесу 
в Україні»;
доцент кафедри обліку і аудиту, 
атестат  02ДЦ №011410, 2006р.
Підвищення кваліфікації: 1. Центр 
Сертифікованого навчання ТОВ 
«ПРОКОМ», тема: «1С: Бухгалтерія 
для України. Типові проблеми 
обліку», Свідоцтво № CSO17-099  від  
27.03.2017р.  
2. «M.E.Doc», тема: «me doc мій 
електронний документ», Сертифікат 
від 26.04.2017р. 
3. Центр підвищення кваліфікації 
працівників водного господарства, 
тема: «Вдосконалення 
бухгалтерського обліку і контролю», 
Свідоцтво № 430 від 16.05.2019р. 
4. ТОВ «Технічні та управлінські 
послуги», тема: «Ризик-орієнтований 
підхід в системах менеджменту, 
Сертифікат SP 2019/04-7804 від 
03.04.2019р. 
5. Майстер-клас «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP», 
04.05.2020 року, свідоцтво № CS020-
064 
6. Сертифікат «M.E.Doc», Сертифікат 
від 27.05.2020р. 
7. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2755, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
8. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
240.
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2: 
- Пильнова В.П. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками / В.П. Пильнова, 
О.М.Гавриш, Т.В.Капелюшна // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип.24. – С. 
51-57. 
- Пильнова В.П.  Організація 
експорту товарів суб’єктами малого та 
середнього бізнесу  / В.П. Пильнова, 
Т.В.Капелюшна, О.В.Пісковець // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 24. – С. 29-36. 
- Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках / Гавриш 
О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. 
// Підприємництво і торгівля. 2020. 



Вип. 27 – С. 21-25.
- Пильнова В.П. Новації 
оподаткування підприємницької 
діяльності / Т.В.Капелюшна, 
Р.А.Дименко,  В.П. Пильнова 
//Інфраструктура ринку 
[Електронний науково-практичний 
журнал]. – К., 2020. – Вип.49.  – URL: 
http://www.market-infr.od.ua/uk/49-
2020
- Пильнова В.П. Інноваційне 
підприємництво: сутність, значення 
та проблеми в сучасних умовах 
функціонування / О. М.Гавриш, 
О.В.Пісковець, В.П. Пильнова // 
Економіка і держава : наук.-практ. 
журн. – К., 2020. – Вип.12. – С. 109-
113. 
- Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні / Т.В.Капелюшна, 
О.М.Гавриш, В.П. Пильнова //. 
Ефективна економіка. 2020. №11. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=8379
- Гавриш О.М., Пильнова В.П., 
Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг 
та практичне використання торгового 
терміналу  Bit eTrade під час 
здійснення біржових операцій. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 6 (23) (подано до друку). 
- Пильнова В.П. Інтернет-торгівля: 
особливості реалізації товару за 
допомогою Інтернету / 
В.П.Пильнова, О.М.Гавриш, 
Т.В.Капелюшна, О.О.Лобань 
//Економіка. Менеджмент. Бізнес: 
Науковий журнал – К.: ДУТ, 2020. – 
Вип. 1(31). – С. 122–129. 
- Пильнова В.П. Оцінка і контроль 
кредитоспроможності суб’єктів 
малого бізнесу / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 2. – С. 
43-48. 
- Пильнова В.П. Фінансова безпека 
суб’єктів підприємництва: вплив 
ризиків на фінансову стійкість. 
Ефективна економіка. 2020. №1. – 
URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?
op=1&z=7595 
- Пильнова В.П. Дотримання балансу 
дебіторської та кредиторської 
заборгованості як показник 
стабільного фінансового стану 
підприємств / В.П. Пильнова // 
Інвестиції: практика та досвід : наук.-
практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 
33–38. 
- Пильнова В.П. Розвиток логістичної 
інфраструктури у водному 
господарстві / В.П. Пильнова // 
Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 
2020. – Вип. 1. – С. 29–36. 
- Пильнова В. П. Санаційний  аудит  
– інструмент  антикризового  
управління на авіаційних 
підприємствах: етапи та порядок його 
проведення / О.М.Бондаренко, 
В.П.Пильнова  // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та 
інтелектуальної власності: зб. наук. 
пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2017. – Вип. 15. – С. 70–76.  
- Пильнова В. П. Облік доходів і 
витрат страхових компаній: 
методичне забезпечення, оцінка, 
деталізація / В.П. Пильнова, Д.О. 
Пильнов // Проблеми системного 
підходу в економіці : зб. наук. пр. – К. 
: НАУ, 2016. – Вип.48. – С. 119–133.
- Пильнова В.П. Підвищення якості  
аудиторських послуг як запорука 
успішного розвитку аудиту в Україні / 
В.П. Пильнова // Формування 
ринкових відносин : зб. наук. пр.– К., 
2016. – Вип. 11 (162). – С. 154–159. 
- Пильнова В. П. Актуальні питання 
практики застосування МСФЗ в 
Україні / В. П. Пильнова, 
Л.П.Демиденко // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. 
Науковий журнал. – 2016. – Вип. 5 
(64). – С. 129–132.
Підпункт 3:
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Мартиненко М.О. Основи 
підприємництва: навчальний 
посібник. К.: ДУТ, 2020. 358 с.;
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навчальний посібник.  К.: 
ДУТ, 2020. 200 с.;
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит: 
навчальний посібник. К.: ДУТ, 2020.  
220 с.;
- Пильнова В.П.  Планування, оцінка 
і контроль запасів на суднах водного 
транспорту [монографія] / Д. О. 
Пильнов, В. А. Будник, В. П. 
Пильнова. – Київ: Центр учбової 
літератури. 2015. – 175 с. – С. 75-97; 
120-134.
Підпункт 7:
- член експертної комісії для 
проведення акредитаційної 
експертизи.
Підпункт 8:
- керівник науково-дослідної роботи 
за темою: «Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» 
(реєстраційний номер 0120U105369);
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної  роботи  за темою: 
«Обгрунтування  та  розробка  



економічного  механізму  пільгового  
кредитування суб’єктів малого 
підприємництва м.Києва» 
(реєстраційний номер 0105V006737).
Підпункт 10:
- завідувач кафедри обліку і аудиту 
КДАВТ (11 років);
- завідувач кафедри управління 
водними ресурсами та охорони праці 
ДІУЕВР (1 рік);
- вчений секретар факультету 
Економіки транспорту КДАВТ (4 
роки).
Підпункт 11: 
- участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента 
за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)».
Підпункт 13: 
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
підприємництва» для студентів 
денної форми навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 54с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 36с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Економічна безпека 
підприємств» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 38с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Моделювання вартості 
компанії» для студентів денної 
форми навчання спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» / Пильнова В.П.– 
К: ДУТ, 2020 – 34с.   
- Методичні вказівки для практичних 
занять  та самостійної роботи з 
дисципліни «Сучасні тренінгові 
технології навчання ведення бізнесу» 
для студентів денної форми навчання 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» / 
Пильнова В.П.– К: ДУТ, 2020 – 32с.  
-  - Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Методичні вказівки до виконання, 
оформлення та захисту магістерських 
робіт (для студентів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 071 
«Облік і оподаткування») / Пильнова 
В.П., Шуляренко С.М., Шпирко О.М. 
– К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
Підпункт 15:
- Пильнова В.П. Моніторинг 
факторів економічної безпеки 
суб’єктів малого бізнесу / В. П. 
Пильнова // Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції 
[Київ, 11 лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020.  – С.53-
56.
- Пильнова В.П. Напрямки державної 
фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва  / В. П. 
Пильнова, В.В.Трофімов // 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції [Київ, 11 
лютого 2020р.] / Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ – 2020. – С.57-
59. 
- Пильнова В.П. Управління 
витратами у водному господарстві: 
логістичний аспект / В.П. Пильнова 
// Водне господарство України: 
науково-виробничий журнал – К.: 
ЦПКВГ,  2019. – Вип. 3-4. – С. 41–48. 
- Пильнова В.П. Особливості обліку і 
контролю в бюджетних установах: 
документообіг в системі AСКОД / 
В.П. Пильнова // Водне господарство 
України: науково-виробничий 
журнал – К.: ДІУЕВР, 2018.  – Вип. 
1(133). – С. 27–32. 
- Пильнова В.П. Оцінка проведення 
внутрішнього аудиту та його ризики / 
В. П. Пильнова // Матеріали 21-ї 
науково-методичної конференції 
викладачів, аспірантів та студентів 
[Київ, 26–28 березня 2017 р.] / 
КДАВТ – 2017.  – С.22-23.
- Пильнова В.П. Ремонт і 
модернізація основних засобів: 
обліковий аспект / В. П. Пильнова // 
Матеріали 20-ї науково-методичної 
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів [Київ, 29–31 березня 2016 
р.] / КДАВТ. – К., 2016. – С. 105–106. 



Підпункт 17:  
- досвід практичної роботи на посадах 
головного бухгалтера, фінансового  
директора та комерційного директора 
підприємств (6 років).
Підпункт 18:
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю (2017-
2019р.р.): 
 БУВРи, МУВГи, РОВРи, МУВРи, УК  
Державного агентства водних 
ресурсів України 

131354 Лазоренко Лариса 
Віталіївна

Професор, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Національний 

університет біоресурсів і 
природокористування 

України, рік закінчення: 
1998, спеціальність: 

6.040201 математика, 
Диплом доктора наук ДД 

007166, виданий 
12.12.2017, Диплом 
кандидата наук ДK 

014728, виданий 
12.06.2002, Атестат 

доцента 12ДЦ 018123, 
виданий 24.10.2007

21 Менеджмент і 
адміністрування 
(Менеджмент)

Підвищення кваліфікації: 1. 
Національна Академія педагогічних 
наук Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» термін навчання 30.01.2016 
по 30.06.2016р.
СП358 304 47/1216-16 від 30.06.2016
«Інтерактивні технології викладання 
дисципліни «Бюджетний 
менеджмент»
2.  Захист докторської дисертації 
17.09.2017 року
Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2:
– Лазоренко Л.В. Вплив 
організаційної структури управління 
на фінансову діяльність ПрАТ 
«Київстар». Причорноморські 
економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 96-
102 
http://bses.in.ua/journals/2020/51_20
20/17.pdf 
– Лазоренко Л.В. Методи управління 
та оцінки людських ресурсів 
підприємств зв’язку.  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. № 4. С. 
20-25 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/1970
– Лазоренко Л.В. Інвестиції як 
складова стратегії соціально-
економічного розвитку підприємств 
зв’язку. [Електронний ресурс] 
Інфраструктура ринку.  2017.  №3. 
URL: http//www.market-
infr.od.ua/uk/3-2017
– Лазоренко Л.В. Матричні методи 
стратегічного планування діяльності 
підприємств зв’язку. Електронний 
ресурс] Економіка та суспільство.  
2017.- №8/ URL: 
http//economyandsociety.in.ua
– Гудзь О.Є., Лазоренко Л.В. Ресурсне 
забезпечення соціально-
економічного розвитку діяльності 
підприємств зв’язку/  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1(19). С. 
5-11
– Лазоренк о Л.В. Аналіз ринку 
мобільного зв’язку України та 
напрямки його розвитку. 
Електронний ресурс]  Глобальні та 
національні проблеми економіки. 
2017/ Випуск № 15. URL: 
http://global-national.in.ua/issue-15-
2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2768
– Лазоренко Л.В. SWOT–аналіз 
діяльності підприємств мобільного 
зв’язку/  Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія: Економічні 
науки. 2017/ Випуск 23/ Частина 2.  С. 
54-58. Режим доступу: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Nv
khdu_en_2017_23(2)_.pdf 
– Лазоренко Л.В. Методика 
визначення соціально-економічного 
ефекту діяльності підприємств 
зв’язку. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2017. № 4(12). С. 5-11
– Лазоренко Л.В. Оцінка рівня 
соціально-економічного розвитку 
підприємств зв’язку/   Науковий 
вісник Херсонського державного 
університету. Серія: Економічні 
науки. 2018. Випуск 28. Частина 1.  С. 
119-122. Режим доступу: 
http://www.ej.kherson.ua/journal/econ
omic_28/1/29.pdf 
Підпункт 3: 
– Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. 
Бюджетна система. Навчальний 
посібник. К: Знання-Прес, 2010.  224 
с 
– Лазоренко Л.В. Соціально-
економічний розвиток підприємств 
зв’язку: стан та перспективи: 
[Монографія].  К: Талком, 2017. 279 с.
Підпункт 4: 
Підготувала 2 кандидата наук
Карпенко Ольга Володимирівна  
Економічна безпека малого 
підприємництва в АПК , к е н , 
08.00.04 економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності), 01.06. 2015р
Насад НЕоніла Вікторівна    
Інноваційні підходи в управлінні 
людськими ресурсами підприємства , 
к. е .н. ,  08.00.04 - економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), 
28.09. 2018р.
Ващенок Олег Петрович Управління 
ресурсним забезпеченням 
телекомунікаційних підприємств.,  
08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності), 27.08. 
2020р.
Сухачова Ольга Одександрівна 
Організація процесу розробки та 
прийняття управлінських рішень 
підприємств зв’язку. 08.00.04 - 
економіка та управління 
підприємствами (за видами 



економічної діяльності), 27.08. 
2020р.
Підпункт 8: 
– відповідальний виконавець 
ініціативної державної науково-
дослідної роботи за темою 
„Методичні підходи щодо 
формування та реалізації сталого 
розвитку галузі зв’язку, інформації та 
інформатизації” (№0114U002053);
– відповідальний виконавець 
ініціативної державної науково-
дослідної роботи за темою 
„Методологічні засади побудови 
процесно-орієнтовного підприємства 
телекомунікацій” (№0114U001500);
– відповідальний виконавець  
госпдоговірної науково-дослідної 
роботи за темою „Проактивне 
управління конкурентними 
перевагами підприємстваˮ;
– відповідальний виконавець  
госпдоговірної науково-дослідної 
роботи за темою “Формування 
конкурентної політики 
підприємства”.
Підпункт 11:
Член Спеціалізованої вченої ради Д 
26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)», Державний 
університет телекомунікацій
Підпункт 15: 
– Лазоренко Л.В. Особливості 
формування бюджетної політики у 
2014 році. // Фінансові аспекти 
діяльності підприємств в умовах 
кризи.  Збірник тез.  К: Університет 
«Україна»,  2014  С. 123 – 125
– Лазоренко Л.В. Стратегічний 
розвиток малих підприємств. // 
Проблеми і перспективи розвитку 
підприємництва. Збірник матеріалів 
VІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції. Харків: ФОП 
Павлов М.Ю., 2014. С.99-100
– Лазоренко Л.В. Особливості 
формування ринку праці в сучасних 
умовах. // Вплив ринку праці на 
розвиток галузей економіки. Частина 
1. К: НТУУ «КПІ», 2014. С. 27-29
– Лазоренко Л.В. Формування 
фінансової стратегії діяльності 
підприємств. // Фінансові аспекти 
діяльності підприємств в умовах 
кризи.  Збірник тез.  К: Університет 
«Україна»,  2015. С. 46-52
– Лазоренко Л.В. Особливості 
формування інноваційної стратегії. // 
Сучасні тенденції розвитку світової 
економіки. Збірник матеріалів VII 
Міжнародної науково-практичної 
конференції.  Х: ХНАДУ, 2015. С. 51-
52
– Лазоренко Л.В.Становлення та 
розвиток податку на доходи фізичних 
осіб в Україні та світі. / Фінансові 
аспекти діяльності підприємств в 
умовах кризи.  Збірник тез.  К: 
Університет «Україна»,  2016.  С 49-52
– Лазоренко Л.В. Суть та типи 
інноваційних стратегій підприємств 
галузі зв’язку. // Матеріали V 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції Інноваційно-
інвестиційні проблеми розвитку 
економіки України. – К: НАУ, 2016. – 
С. 157-159
– Лазоренко Л.В. Корпоративна 
соціальна відповідальність 
підприємств зв‘язку. // Актуальні 
проблеми управління та 
економічного розвитку в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції. – К: ДУТ, 2016. – С. 58-
59.
– Lazorenko L. Role of corporate social 
responsibility in the business 
development. / L. Lazorenko. // 
European Journal of Economics and 
Management. Volume 3. Issue 1, 2017. – 
C. 100-106
– Лазоренко Л.В. Особливості 
формування цінової стратегії 
підприємств зв’язку. // Сучасні 
тенденції та перспективи розвитку 
системи управління в Україні та світі: 
Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції:.  К: ДУТ, 
2017.  С. 69-71 .
– Лазоренко Л.В. Складові соціально-
економічного розвитку підприємств 
зв’язку. // Наукові здобутки  на 
шляху о вдосконалення 
результативності політики 
економічного зростання. Збірник тез 
наукових робіт учасників 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції.  Одеса: ЦНДР, 2018. С.  
50-53
– Лазоренко Л.В. Розвиток персоналу 
як складова інноваційного 
управління  // Актуальні питання 
економіки в забезпеченні цілей 
сталого розвитку: збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, присвяченої 65-річчю 
кафедри економіки підприємства ім. 
проф. І.Н. Романенка (м. Київ, 4 
жовтня 2019 року). К: НУБИП, 2019. 
С. 83
Підпункт 18: 
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  
– Громадське обʼєднання Асоціації 
аудиторів і консультантів в галузі 
менеджменту Молдови договір про 
партнерство, співробітництво та 



научний обмін №17-283/2018 від 
21.03.2018 р.
– ТОВ „ІТ Спеціалістˮ договір про 
співробітництво №732 від 1 лютого 
2018 р.
– ТОВ „ТНХ Консалтингˮ договір про 
співробітництво №18-321 від 
29.08.2017 р.
– ТОв „ОСІСˮ договір про 
співробітництво №578 від 29.08.2017 
р.

354939 Совершенна Ірина 
Олексіївна

доцент кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Вищий навчальний 
заклад "Університет 
економіки та права 

"КРОК", рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

050107 Економiка 
пiдприємства, Диплом 
спеціаліста, Київський 

національний університет 
імені Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 060101 

Правознавство, Диплом 
кандидата наук KH 

012124, виданий 
02.10.1996, Атестат 

доцента 12ДЦ 037259, 
виданий 17.01.2014

11 Маркетинг Підвищення кваліфікації: 
1) Українська асоціація з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти, 
Програма розвитку ООН в Україні, 
GIZ АТ «Фармак», м.Київ. Семінар-
тренінг «Відповідальне партнерство. 
Бізнес та освіта у контексті сталого 
розвитку», 2019 р. 
2) The Seminar Innovative Teaching 
and  Learning Methods at Higer 
Education «YEP! STARTER»  
University of Tartu, Estonia 2018 р. 
3) Східно-Європейський Інститут 
Психології, м. Київ.  Навчально-
демонстраційна сесія для викладачів 
«Інновації в освіті, менеджменті, 
навчанні», 2018 р. 
4)  Празький інститут підвищення 
кваліфікації, м.Прага (Чехія), 
програма «Публікаційна та проектна 
діяльність  в країнах ЄС: від теорії до 
практики». 2016 р. 
5) Одеський політехнічний 
університет, м.Одеса. Міжнародна 
літня школа з проектного 
менеджменту, курс «Project 
Management Basics» Project 
Management Bureau «PMB» 2016 р. 
6) Сертифікат Upper intermediate  CEF 
В2 №3907 від 18.04.2019 
7)  Практичний курс з основ роботи з 
Microsoft Dynamics 365 і Dynamics 
Portal. 2020 р.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 2 :
1. Совершенна І. О., Остролуцький О. 
О. Маркетингові стратегії 
конкуренції: аналіз сучасних 
концепцій // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". 2020. №1. 
URL:http://bit.ly/2wTsuW9       
(IndexCopernicus, GoogleScholar).  
2. Крижко О. В. , Совершенна І. А., 
Саянна Я. Ю. Ейдос маркетингової 
стратегії підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. Збірник 
наукових праць. Київ: ДУТ, № 1(31), 
2020. С. 149-155. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2397 
3. Крижко О. В., Совершенна І. О., 
Коваленко А. М. Специфіка 
ціноутворення в умовах гострої 
конкуренції. Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". 2020. №9. URL: 
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/9/6081
4. Совершенна І. О., Дарчук В. Г., 
Крижко О. В., Єрмак Ю. С. 
Дистинктивність Інтернет-брендінгу. 
Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука". 2020. №10. URL:  
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/10/6082
5. Совершенна І.О., Підкамінний І.М. 
Інноваційний розвиток підприємств 
роздрібної торгівлі. Ж. БІЗНЕС 
ІНФОРМ. 2013. №1. с.156-160.   URL:  
http://bit.ly/2wSLTGM 
6. Совершенна І.О. Методичні 
підходи до оцінювання ефективності 
трансферу технологій в Україні  // Ж. 
Ефективна економіка. 2017.  №5. 
URL: http://bit.ly/2xvax0x      
(IndexCopernicus, GoogleScholar).           
 Підпункт 3:  
1. Трансфер технологій: підручник / 
А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай 
та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. 
ред. А. А. Мазаракі -   К. : Київ. нац. 
торг.- екон. ун-т, 2014. – 556 с. 
(розділи 2, 7).
2. Совершенна І.О. Можливості 
відкритих освітніх платформ на базі 
провідних університетів // Інновації у 
вищій освіті – комунікація та 
співпраця у сучасному 
університетському середовищі за 
допомогою специфічних цифрових 
інструментів: [Міжнародна 
колективна монографія] / [Колектив 
авторів]; (за заг. ред. Наказного 
М.О.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 
2015. – 376с. - с.275-287.
3. Трансфер технологій // 
Інноваційний розвиток підприємств 
сфери торгівлі: світові тенденції та 
практика в Україні: монографія / 
[С.А.Давимука, Л.І.Федулова та ін.] за 
заг,.ред. С.А.Давимуки; ДУ «Інститут  
регіональних досліджень ім. 
М.А.Долішнього НАНУ». – Львів. 
2016. – 432 с. (розділ 3. п.3.4 
«Трансфер технологій»).
4. Трансфер технологій: електронний 
підручник А.А.Мазаракі, 
Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. 
Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. 
Мазаракі -  К.:КНТЕУ, 2017. – 568с. 
(розділ 2, 7).
5. Iryna Sovershenna  Managing 
Intellectual Property 
Commercialization: University оf 
Oxford Experience // Innovation 
Process Management in Ukraine: 
problems of scientific and technical 



developments commercialization:  
[International monograph] / Yurii Vovk, 
Oleh Karyy, Ihor Kulyniak, Yosyf 
Petrovych, and other / Edited by Yurii 
Vovk, Oleh Karyy. – Lviv: Lviv 
Polytechnic National University, 2018. – 
398 р., р.220-237.        
Підпункт 13:
1. Ринок телекомунікаційних послуг [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання /   
Совершенна І.О. кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://bit.ly/2U0Wbg8 
2. Маркетинг [ Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів в 
системі Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Литвинова О.В., 
Совершенна І.О..; кафедра 
маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: http://bit.ly/3aQaoDs 
3. Маркетинг ч.2 Соціально-
відповідальний маркетинг [ 
Електронний ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle для студ. 
ден. та заоч. форм навчання 
Литвинова О.В., Совершенна І.О. ; 
кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: http://bit.ly/2QbyXCG  
4. Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів з  
дисципліни «Управління проектами» 
спеціалізацій «Міжнародна 
економіка»; «Економіка 
підприємства»; «Економічна 
кібернетика»; «Оптова та роздрібна 
торгівля». –  К.:КНТЕУ, 2017. – 78с.
5.  Опорний конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія організації» для 
бакалаврів галузь знань 07 
«Управління та адміністрування» для 
всіх спеціалізацій –  К.:КНТЕУ, 2018. 
– 101с.
6.  Опорний конспект лекцій з 
дисципліни «Трансфер технологій» 
для магістрів галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» 
спеціальності  К.: КНТЕУ, 2018. – 98с.
Підпункт 15:
1. Совершенна І.О., Остролуцький  
О.О. Маркетингові конкурентні 
стратегії лідерів галузі // 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
Матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 18-
19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 
2019. -  С.129-135.
2. Совершенна І.О., Тарасюк А.В. 
Використання штучного інтелекту в 
маркетингу // Телекомунікаційний 
простір ХХІ сторіччя: ринок, 
держава, бізнес: Матеріали І 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  
С.59-64.
3. Совершенна І.О.,   Кубрак А.О.. 
Цифрова еволюція стратегічного 
маркетингу // Телекомунікаційний 
простір ХХІ сторіччя: ринок, 
держава, бізнес: Матеріали І 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 18-19 грудня 
2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  
С.168-173
4. Совершенна І.О., Миронець О.С. 
Перспективи розвитку інноваційних 
ІТ кластерів в Україні // Проблеми та  
перспективи  розвитку  інноваційної  
діяльності в Україні: матеріали ХІ 
Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 
22 березня 2018 р.) – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2018. – 123-125.
5. Совершенна І.О., Леонтович К.О. 
Перспективи розвитку української 
«Силіконової долини» // Створення 
інноваційної інфраструктури та 
залучення венчурних інвестицій у 
інноваційну діяльність: проблеми та 
перспективи: Круглий стіл (м. Київ, 
15 травня 2018, МОНУ). – К., 2018. – 
129 с.
6. Совершенна І.О., Краснощок В.М. 
Аналіз розвитку цифрових технологій 
в світі та Україні // Проблеми  
інформаційного  суспільства:  ресурси  
і  технології: матеріали  XVIІ  
Міжнар.  науково-практичної  
конференції,  м.Київ,  27  вересня  
2018 р.  //  МОН  України;  УкрІНТЕІ.  
–  Київ: УкрІНТЕІ, 2018. – с.97-102.
7. Совершенна І.О. Тенденції 
розвитку світового ринку CRM-систем 
// Прикладні інформаційні системи і 
технології: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
м.Київ, 1 жовтня 2018 р. //  КНУ імені 
Тараса Шевченка.–Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2018.– 156-
158 с.
8. Совершенна І.О. BYOD  як  
концепція  корпоративної  ІТ-
політики  в  бізнесі і  освіті  / 
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-
методичної конференції "SMART-
освіта: ресурси та перспективи" (Київ, 
6-7 грудня 2018 р.) – Київ : КНТЕУ, 
2018.– с.134-136.
Підпункт 17: 
2004-2007 рр. (3 роки) – головний 
редактор інформаційно-аналітичної 
агенції «Агентство промислових 
новин»; 1997-2004 рр. (7 років) – 
головний спеціаліст, начальник 
сектору ЗЕД, заступник начальника 



відділу маркетингу Національної 
Асоціації цукровиробників України 
«Укрцукор».
Підпункт 18.  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  ВЕБ-
СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про 
співпрацю №101117/10-2017 
(Меморандум про взаєморозуміння); 
ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про 
співпрацю № 57/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0119U100116 за темою «Розробка 
алгоритму підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом створення 
моделі підбору релевантних 
оголошень»;  ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ» - Договір про 
співпрацю № 56/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної науково-
дослідної роботи з № држреєстрації 
0120U101138 за темою «Створення 
каталогу категорій товарів і послуг 
для подальшого таргетування 
медійної і нативної реклами на 
інтереси Інтернет користувачів»; ТОВ 
«UDS CONSULTING» - Договір про 
співпрацю №1/21.2017.

135995 Гусєва Ольга Юріївна Завідувач 
кафедрою, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Донецький державний 

комерційний інститут, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 050106 
Облік і аудит, Диплом 

доктора наук ДД 003623, 
виданий 23.09.2014, 

Атестат доцента 12ДЦ 
016155, виданий 

22.02.2007, Атестат 
професора 12ПP 011380, 

виданий 25.02.2016

15 Економіка підприємства Підвищення кваліфікації: свідоцтво 
про підвищення кваліфікації СП 
35830447/1528-18 Університет 
менеджменту освіти НАПН України 
29.01.2018 – 30.06.2018 підвищення 
кваліфікації за категорією «Науково-
педагогічні працівники університетів, 
академій, інститутів»
Сертифікат Спілки автоматизаторів 
бізнесу «Бюджетування в 
прикладному рішенні BAS ERP», 
27.02.2020 року, свідоцтво № 
BYERP20022702
Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):

Підпункт 1:
- Pysar, N., Viktoria, D., Vynogradova, 
O., Guseva, O. Gross domestic product 
energy intensity level as a criterion for 
evaluating the energy security of 
national economy. International 
Journal of Energy Economics and 
Policy, 2020, 10(4), стр. 424–429.
- Гусєва О.Ю. Обґрунтування базової 
стратегії змін на підприємстві на 
основі моделювання динаміки 
системи // Актуальні проблеми 
економіки, 2014. - № 7 (157). – С. 495-
505. . (Входить до реферативних 
науко метричних баз даних Scopus, 
EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, 
Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell's 
Directories; ABI/Inform (by ProQuest).
- Shubin О.О, Guseva O.Y. 
Methodological definition of competent 
readiness of enterprise for strategic 
changes // Актуальні проблеми 
економіки, 2014. - № 1 (150). – С. 94-
106. (особистий внесок: 
запропоновано матричний підхід до 
визначення компетентісної 
готовності до змін. (Входить до 
реферативних науко метричних баз 
даних Scopus, EconLit, Index 
Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Cabell's 
Directories; ABI/Inform (by ProQuest). 
-  Гусєва О.Ю. Методика визначення 
фокусу стратегічних змін в аспекті 
акселерації розвитку підприємства / 
О.Ю. Гусєва // Економічний часопис 
- XXI : науковий журнал. – Київ : 
ІСРД, 2014. – № 1-2 (1). – С. 46 – 55. 
(Входить до реферативних науко 
метричних баз даних Scopus, EconLit, 
Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Cabell's 
Directories; ABI/Inform (by ProQuest).
Підпункт 2:  
- Гусєва О. Ю., Труш М. С. Вплив 
етно-національних чинників на 
процес управління корпоративною 
культурою сучасного підприємства. 
The Influence of Ethno-national Factors 
on the Corporate Culture Management 
Process of a Modern Enterprise. 
Інфраструктура ринку: Електронний 
науково-практичний журнал, м. 
Одеса. Вип. 45/2020. С.84-89.
- Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна соціальна 
відповідальність телекомунікаційних 
підприємств як головний фактор їх 
конкурентоспроможності. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1. С. 45-
50. 
- Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю. 
Когнітивна компетентність: зміст та 
особливості формування. Ефективна 
економіка. 2019. № 4. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата доступу: 
15.09.2019 р.) 
- Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. 
Теоретичні та практичні підходи до 
обґрунтування інструментарію 
стратегічного управління сталим 
розвитком телекомунікаційного 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2. С. 
126- 135. 
- Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як інструмент 
удосконалення бізнес-процесів, їх 
оптимізація. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. №1(23). С. 
33-39.
- Гусєва О.Ю., Гакова М.В. 
Діагностика пріоритетності ключових 
факторів впливу на управління 



поведінкою персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3(25). С. 42-51.
- Гусєва О. Ю. Напрям реалізації 
концепції цифрової економіки 
України. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2018. №1(23). С. 97-102. 
- Гусєва О. Ю. , Гончаренко С. В. 
Методологічні засади управління 
конвергентно-орієнтованим 
розвитком підприємств сфери зв’язку 
України. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2017. №3(21). С. 20-27. 
- Гусєва О. Ю., Яковчук А. М. Стан та 
структура машинобудівної галузі 
України в умовах глобальних 
трансформацій. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2017. № 4 (22), 
С. 26-33. 
- Гусєва О.Ю., Гончаренко С.В. 
Обгрунтування детермінантних 
підходів до управління змінами на 
телекомунікаційних підприємствах// 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2017. – №1 (19). – С. 24–30 (фахове 
видання). 
- Гусєва О.Ю., Прудникова І.М. 
Удосконалення методики 
комплексної діагностики якості 
організаційної структури управління 
підприємством // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №3 
(17). – С. 45–29 (фахове видання). 
-  Гусєва О.Ю., Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи управління 
інтелектуальним лідерством 
підприємств // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №4 
(18). – С. 45–50 (фахове видання). 
- Гусєва О.Ю. Імперативи 
стратегічного управління 
торговельними підприємствами з 
урахуванням макро-трендів бізнесу // 
Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної 
власності. – 2015. – Вип. 1 (11). – С. 
115-123. (фахове видання). 
Підпункт 3 - наявність виданого 
підручника чи навчального посібника 
або монографії;
- Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. Економіка 
підприємства: навч. посібник, Київ: 
ДУТ, 2020. 271 с. 
- Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. Економіка 
підприємств ІТ-бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 2020. 232 с.
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т. Б. Психологія 
підприємництва та бізнесу: посібник, 
Київ: ДУТ, 2019. 257 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/catego
ry/738/view/1759
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т. Б. Соціально-трудові 
відносини та економіка праці: 
посібник, Київ: ДУТ, 2019. 163 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/catego
ry/738/view/1758
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., 
Легомінова С.В., Ромащенко О.С., 
Хлевицька Т. Б. Статистичне 
моделювання та прогнозування 
економічних процесів: компендіум, 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій. Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2019. 225 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/catego
ry/738/view/1750
- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. Регіональна 
економіка: посібник, Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій. Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2019. 99 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/catego
ry/738/view/1760 
- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. 
Засади відкриття власного бізнесу.: 
навч. посібник, Київ. 2018, 120с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/catego
ry/738/view/1651
- Гусєва О.Ю. Глобальні виклики та 
інформаційна політика України: 
компендіум/ О.Ю. Гусєва. – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2018. – 105 с.
Підпункт 4 -  наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня;
Підготувала два доктора наук 
(Легомінова С. В. та Труш М.С.) та  
одного кандидата наук (Прудникова 
І. М). 
Підпункт 5 -  участь у міжнародних 
наукових проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії
- Програма Академії викладацької 
майстерності «Лідери майбутнього у 
МВА» проекту «Бізнес-Менеджмент 
освіта в Україні». 
- Міжнародний проект № 530158-
TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-
SMHES “Support of innovations 
through improvement of regulatory 
framework for higher education in 
Ukraine” («Підтримка інновацій 
шляхом покращення нормативних та 



законодавчих рамок для вищої освіти 
в Україні») – коротка назва “SpinOff”.
Підпункт 8 виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової 
теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового видання;
- науковий керівник ініціативної 
держбюджетної науково-дослідної 
роботи за темою «Економіко-правові 
механізми управління стратегічними 
змінами на підприємствах 
інфокомунікаційної галузі» 
(реєстраційний номер 0117U004196);
- науковий керівник госпдоговірної 
науково-дослідної роботи за темою 
«Обгрунтування економічної 
доцільності запровадження ІТ-
аутсорсингу на підприємстві»
- член редакційної колегії наукового 
журналу ДУТ «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України (до 2019 р.)

16280 Лобань Ольга 
Олександрівна

Старший викладач 
кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Державний університет 

телекомунікацій, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 7.03060101 
менеджмент організацій і 

адміністрування

16 Правові основи бізнесу Інформація про кваліфікацію 
викладача:
Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 
2002р., спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист 
Державний університет 
телекомунікацій, 2017р., 
спеціальність – менеджмент 
організації і адміністрування, 
кваліфікація – менеджер 
(управитель) підприємств, установ, 
організацій та їх підрозділів
Підвищення кваліфікації: 1. 
Національна Академія педагогічних 
наук Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти»  СП 35830447/3081-18 від 
23.11.2018р.
«Адаптація вітчизняного ВНЗ до 
функціонування в умовах сучасного 
інституційного середовища 
(організаційно-правовий аспект)».
2. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0», свідоцтво № CSO19-356
3. - Сертифікакт В2 (англійська мова) 
№ 4002 від 2019р.,  Language Center 
(English)

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1: 
- Особливості моделей 
функціонування IT-компаній в 
Україні / Т. В. Сьомкіна, О. В. 
Литвинова, О. О. Лобань // Науковий 
вісник Ужгородського національного 
університету. Серія : Міжнародні 
економічні відносини та світове 
господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 
84-87(IndexCopernicus)
- Дименко Р.А., Литвинова О.В., 
Лобань О.О. «Економіко-правова 
платформа функціонування вендорів 
програмного забезпечення в 
Україні»// Дименко Р.А., Литвинова 
О.В., Лобань О.О.// Причорноморські 
економічні студії. – 2018. – Випуск 
30. – Частина 1. – С. 83-
87(IndexCopernicus);
- Лобань О.О. «Еволюція 
корпоративних структур під впливом 
змін інституту власності»// Лобань 
О.О.//Причорноморські економічні 
студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 
1. – С. 104-107(IndexCopernicus);
- Dymenko, R., Somkina, T., Lytvynova, 
O., Loban, O. Features of the Ukrainian 
software developers // Journal of 
Thermoelectricity, Vol.4. 2018. (Scopus)
Підпункт 2:
- Лобань О. О., Гавриш О. М., 
Пильнова В. П., Капелюшна Т. В. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
- Лобань О. О. «Економіко-правові 
аспекти впровадження інновацій на 
підприємствах» / Гужавіна І. В., 
Дименко Р. А., Лобань О. О. // 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2019. – № 3 (29). – С.35-41
- Лобань О. О.  «Ризики 
впровадження та проблеми 
правового регулювання цифрової 
валюти в Україні» / Дименко Р. А., 
Капелюшна Т. В., Лобань О. О.   // 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2019. – № 2 (28). – С.72-79
- Лобань О.О. «Порогове значення 
пакету акцій як інструмент 
управління корпоративним 
капіталом» / Сьомкіна Т.В., Дименко 
Р.А., Лобань О.О. // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1 
(27). – С.51-56.
- Лобань О.О. «Адаптація 
вітчизняного ВНЗ до функціонування 
в умовах сучасного інституційного 
середовища (організаційно-правовий 
аспект)» / Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. 
// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2018. – № 2 (24). – С.36-42.
- Лобань О.О. «Концептуальні основи 
реалізації конкурентних переваг в 
межах корпоративних структур» / 
Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. // 



Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2018. – № 3 (25). – С.35-41.
- Лобань О.О. Особливості моделей 
функціонування IT-компаній в 
Україні / Т. В. Сьомкіна, О. В. 
Литвинова, О. О. Лобань // Науковий 
вісник Ужгородського національного 
університету. Серія : Міжнародні 
економічні відносини та світове 
господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 
84-87
- Лобань О.О. «Економіко-правова 
платформа функціонування вендорів 
програмного забезпечення в 
Україні»// Дименко Р.А., Литвинова 
О.В., Лобань О.О.// Причорноморські 
економічні студії. – 2018. – Випуск 
30. – Частина 1. – С. 83-
87(IndexCopernicus);
- Лобань О.О. «Еволюція 
корпоративних структур під впливом 
змін інституту власності»// Лобань 
О.О.//Причорноморські економічні 
студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 
1. – С. 104-107(IndexCopernicus);
- Лобань, О. О. «Державне 
регулювання корпоративних 
відносин в Україні (історичний 
аспект)» / Лобань, О. О.// Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 
(22). – С.153-159.
- Лобань О.О. «Місце інформації в 
управлінні корпоративним 
капіталом» / Лобань О.О. // Вісник 
одеського національного 
університету. – Серія: Економіка. – 
2017. – Том 22. Випуск 11 (64).2017. – 
С.118-123.(Index Copernicus)
- Лобань О.О. Деякі аспекти 
корпоративних прав в 
трансформаційній економіці  
[Електронний ресурс] / О.О. Лобань 
// Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 
2016. - № 1. - С. 68-74
- Лобань О.О. Інформаційна складова 
корпоративних прав [Електронний 
ресурс] / О.О. Лобань // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. - 2016. - № 2. - 
С. 104-109
- Лобань О.О. Особливості 
корпоративної власності 
[Електронний ресурс] / О.О. Лобань 
// Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 
2016. - № 3. - С. 88-92
Підпункт 3:
- Сьомкіна Т.В., Лобань О.О., 
Дименко Р.А., Литвинова О.В. 
Економічна теорія. Методичні 
матеріали, завдання, тести 
Навчальний посібник. / Під 
редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 
2018. – 390 с.
- Somkina T., Lytvynova O., Loban O. 
«MANAGMENT OF THE 21ST 
CENTURY: GLOBALIZATION 
CHALLENGES»: monograph – Prague, 
2018, - 118-123.
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
Формування економіко-правової 
платформи інноваційного 
підприємства» (номер державної 
реєстрації 0117U006381).
Підпункт 13: 
- Лобань О.О. Методичні вказівки для 
практичних занять з дисципліни 
«Правові основи бізнесу». Київ : ДУТ, 
2020. 
31 с.
- Лобань О.О. Методичні вказівки для 
самостійної роботи з дисципліни 
«Правові основи бізнесу». Київ : ДУТ, 
2020. 
22 с.
- Лобань О.О. Правові основи бізнесу: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1534.
- Методичні рекомендації для 
виконання та захисту курсових робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» / 
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань 
О.О. – Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 30 с.
- Методичні рекомендації для 
проведення практичних та 
семінарських занять з дисципліни  
«Правове регулювання трудових 
відносин»/ Сьомкіна Т.В. Лобань О.О. 
– Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 33 с.
- Методичні рекомендації для 
проходження та захисту ознайомчої 
практики для студентів ОКР 
«Бакалавр» денної фори навчання/ 
О.Ю. Гусєва, Т.В. Сьомкіна С.В. 
Легомінова, О.О. Лобань – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2016. – 35 с.
- Методичні рекомендації для 
проведення практичних та 
семінарських занять з дисципліни 



«Економіко-правові засади 
підприємницької діяльності» для 
студентів денної і заочної форм 
навчання/ Лобань О.О., Молдавчук 
Н.М.,Ващенко О.О. - Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2017. – 30с.
- Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Економіко-правові 
засади підприємницької діяльності»  
для студентів денної і заочної форм 
навчання / Лобань О.О., Молдавчук 
Н.М.,Ващенко О.О. - Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2017. – 35с.
- Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Правове регулювання 
трудової діяльності»  для студентів 
денної і заочної форм навчання / 
Лобань О.О., Молдавчук Н.М., 
Дименко Р.А. . - Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та підприємництва, 
2017. – 32 с.
- Методичні рекомендації для 
проведення практичних та 
семінарських занять з дисципліни 
«Договірне право» для студентів  ОКР 
«Магістр»  денної і заочної форм 
навчання/ Лобань О.О., Молдавчук 
Н.М., Литвинова О.В., Сьомкіна Т.В. - 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, Навчально-
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2018. – 35с.
Підпункт 14:
-  керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «IT-
підприємець» 
Підпункт 15:
-  Лобань О.О., Маковійчук А.В. 
Особливості окремих видів витрат 
підприємства. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку:  матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С. 203–205.
- Лобань О.О., Сєліна Д.Ю. 
Особливості біржової торгівлі. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 223–
225.
- Лобань О.О. Електронний 
документообіг у сфері бізнесу. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку:  
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С. 238–
241.
- Лобань О.О. Договір між 
акціонерами товариства як форма 
управління корпоративною 
структурою /Сьомкіна Т.В., Дименко 
Р.А., Лобань О.О. // Тезисы докладов 
II Міжнародній науковій конференції 
на тему «Економіка та суспільство: 
сучасні вектори розвитку»
- Лобань О.О. «Інформаційні аспекти 
корпоративного управління»// 
International scientific conference 
«Anti-crisis management: state, region, 
enterprise»(Франція);
- Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. 
Інтернет-реклама як інструмент 
здійснення власного бізнесу // 
Маркетинг майбутнього: виклики та 
реалії: Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 
Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально- 
науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. – Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2017. – 395 с.;
- Лобань О.О. Договір між 
акціонерами товариства як форма 
управління корпоративною 
структурою /Сьомкіна Т.В., Дименко 
Р.А., Лобань О.О. // Тезисы докладов 
II Міжнародній науковій конференції 
на тему «Економіка та суспільство: 
сучасні вектори розвитку»
- Лобань О.О. Деякі аспекти 
правового регулювання порядку 
доведення інформації до споживачів 
житлово-комунальних 
послуг//Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих 
вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів 
і студентів “Молодіжна наука у 
Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка” 
(28 квітня 2017 року);
- Лобань О.О. «Некоторые 
особенности правового 
регулирования информационного 
пространства Украины»// 
Регионального семинара МСЭ 
«Тенденции развития конвергентных 
сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»  
[17-18 ноября 2016 г.] Київ: ГУТ – 
2016.  – С.188-192.
Підпункт 17:
- Голова Наглядової ради ПрАТ 
«Паритет» з 2013-2016р.р., 2016-
2019р.р.
Підпункт 18:
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю:  



- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року
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Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
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місце роботи
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підприємництва 

Диплом кандидата наук 
ДK 030756, виданий 

29.09.2015

13 Товарознавство на ринку 
товарів та послуг

Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2005 р.,
спеціальність – менеджмент, 
кваліфікація – бакалавр 
менеджменту.
2. Київська державна академія 
водного транспорту ім. гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.,
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація – магістр з 
менеджменту
кандидат економічних наук, диплом 
ДК №030756 від 29 вересня 2015р., 
спеціальність 08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), тема 
дисертації: «Механізм управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг»
Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
атестат доцента АД №004582 від 14 
травня 2020 року
Підвищення кваліфікації: 1. Захист 
кандидатської дисертації зі 
спеціальність 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) на 
тему: «Механізм управління сталим 
розвитком промислових підприємств 
та підприємств сфери послуг», 
диплом
ДК №030756 від 29 вересня 2015р.,
2. Сертифікат HP Accredited Technical 
Associate HP ATA-IT for Business № 
wawzP-HaC6 від 20.05.2016 р.
3. Сертифікат учасника «Стратегічні 
сесії: інноваційні  технології в 
публічному управлінні та бізнесі», м. 
Київ, 26 лютого 2019 року 
4. Сертифікат В2 (Англійська мова) 
№ 4131  від 25.11.2019 року, Київський 
національний університет ред. Тараса 
Шевченка. «Центр іноземних мов» 
5. Сертифікат учасника міжнародної-
науково практичної конференції 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences – 2019». М. Будапешт 
(Угорщина), 30 листопада 2019 року
6. Практичний тренінг «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред.. 
2.0» від 20.12.2019 р., свідоцтво № 
CSO19-352 
7. Семінар «Автоматизація 
управління підприємством у 
прикладному рішенні BAS ERP» , 
29.01.2020 року, свідоцтво № CS020-
049 
8. Сертифікований курс 
«Використання прикладного рішення 
1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 
для України»», 20.02.2020р., 
свідоцтво № 2010072866501
9. Присвоєння вченого звання доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, атестат доцента 
АД №004582 від 14 травня 2020 
року.
10. Сертифікат «M.E.Doc»  №ДУТ/В 
016 від 27.05.2020 р.
11. Сертифікований курс 
«Оперативний контур прикладного 
рішення BAS ERP», свідоцтво 
№2010072785406 від 18.06.2020 р.  
12. Наразі проходження  програми 
професійного навчання “Управління 
публічними фінансами” в Київській 
школі економіки (термін навчання з 
вересня 2020 р. по червень 2021 р) 
Програма
13. Практичне онлайн стажування у 
Brightstyle import LP, Шотландія,  за 
темою “Commodity exchanges in 
internal trade” Сертифікат  № 
AH2756, 14.12.2020 р. - 24.12.2020 р.
14. Участь у семінарі «Організація 
закупівель та продажів в 
прикладному рішенні «1С: 
Підприємство 8 Управління торговим 
підприємством для України», 
17.12.2020 року, свідоцтво № CS020-
238.

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1:
- Zghurska O., Dymenko R., 
Kapelyushna T. Diversification Strategy 
of Entrepreneurial Activity in 
Conditions of European Integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring 
Engineering.Volume-9 Issue 1. 
November 2019. P.4809-4815.  ISSN 
(онлайн) 2345-0282 (Scopus) URL: 
https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J9443088
1019.pdf.
Підпункт 2:
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. 
Проблеми неформального 
інвестування інноваційного 
підприємництва в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 12. – URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2097
_36309388.pdf
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П.. Організація експорту 
товарів суб’єктами малого та 



середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 
24. С. 29–36. URL: 
http://www.agrosvit.info/pdf/24_2020
/5.pdf
- Пильнова В.П., Гавриш О.М., 
Капелюшна Т.В. Формування системи 
управління підприємницькими 
ризиками. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_
2020/9.pdf
- Згурська О. М., Гавриш О. М., 
Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. 
ІТ-послуги як об'єкт міжнародної 
торгівлі // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 2020. - №11. 
URL: https://www.inter-
nauka.com/ua/issues/economic2020/11
/6585
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Діагностика та 
тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. 
URL:http://www.economy.nayka.com.u
a/?op=1&z=8379
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Дименко Р.А. Новації оподаткування 
підприємницької діяльності. 
Інфраструктура ринку. 2020. №49. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/49-2020 
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Планування 
торговельної діяльності підприємств 
на міжнародних ринках. 
Підприємництво і торгівля. 2020. 
Вип. 27. С. 21-25. URL: http://journals-
lute.lviv.ua/index.php/pidpr-
torgi/article/view/699/664.
- Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., 
Пильнова В. П., Лобань О. О. 
Інтернет-торгівля: особливості 
реалізації товару за допомогою 
інтернету. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130. 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2394
- Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції 
розвитку фондового ринку в 
Європейському регіоні та Україні. 
Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290-296. 
– URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-
inform-2019-12_0-pages-290_296.pdf
- Kapeliushna T., Kryshtal H. Synergy of 
the banking seсtor and socio-economic 
under the influence of the state 
regulator. Підприємництво та 
інновації. 2019. Вип. 9, 2019 С.147-152 
URL: http://www.ei-
journal.in.ua/index.php/journal/article
/view/219/208
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Science and Education a New 
Dimension. VII (35), Issue 213, 2019. 
Dec. РP. 16-19. URL: 
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5
/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf
- Капелюшна Т.В. Роль інноваційного 
підприємства в умовах нового 
технологічного укладу. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). 
С. 71-77. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2223
- Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., 
Лобань О.О. Ризики впровадження та 
проблеми правового регулювання 
цифрової валюти в Україні. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2(28).С.72-79. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/2153
- Капелюшна Т.В., Згурська О.М. 
URL: Динаміка розвитку інтернет-
речей та їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. №3(25). 
С.79-86. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/1943
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком підприємства з 
використанням статико-динамічного 
підходу. Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. №3(17). 2016. С.69-74. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/758
- Капелюшна Т.В.  Підхід до оцінки 
ефективності механізму управління 
підприємством в контексті сталого 
розвитку. Економіка. Менеджмент. 
Бізнез. №2(16). 2016.  С.62-68. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/650
- Капелюшна Т.В. Механізм 
забезпечення сталого розвитку 
підприємств сфери послуг. 
Економіка. Менеджмент. Бізнес № 
1(11). 2015. С. 68-76. URL: 
http://journals.dut.edu.ua/index.php/e
mb/article/view/498
- Капелюшна Т.В. Выявление и 
анализ факторов влияния на 
развитие промышленных 
предприятий и предприятий сферы 
услуг. Азимут научных исследований: 
экономика и управление 
№1(10)/2015. С. 121- 125. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=23320537
Підпункт 3:
- Капелюшна Т.В. Гавриш О.М., 
Гужавіна І..В.    Інвестиції та 



кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 
2020. - 200 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Гариш О.М., Капелюшна Т.В., 
Мартиненко М.О. Організація 
торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. 
– 174 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=1295
- Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., 
Пісковець О.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 
2020. – 185 с. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?
id=2708
Підпункт 8:
- участь у  науково-дослідній роботі за 
темою: «Забезпечення розвитку 
торговельної діяльності підприємств» 
(реєстраційний номер 0120U105094).
Підпункт 13:
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., 
Пильнова В.П. Методичні 
рекомендації до підготовки та захисту 
дипломних робіт для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Київ : ДУТ, 2020. 35 с.
- Капелюшна Т.В., Гавриш О.М. 
Методичні вказівки до виконання 
звіту до переддипломної практики. 
Київ : ДУТ, 2020. 30 с.
- Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., 
Гужавіна І.В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики та написання звіту для 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та 
адміністрування» за першим освітнім 
рівнем вищої освіти – бакалавр, 
денної та заочної форм навчання. - 
К.: ДУТ, 2020. 34 с.
- Капелюшна Т.В., Лобань О.О.  
Програма проходження та методичні 
вказівки до виконання звіту з 
ознайомчої практики для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2019. 29 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Інвестиції та 
кредитування бізнесу» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 20 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Податки та податкові системи» для 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
19 с.
- Капелюшна Т.В. Методичні 
вказівки щодо забезпечення 
практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни 
«Товарознавство на ринку товарів та 
послуг» для студентів спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Київ : ДУТ, 2020. 
20 с.
- Капелюшна Т.В. Інвестиції та 
кредитування бізнесу: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=625
- Капелюшна Т.В. Податки та 
податкові системи: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2388
- Капелюшна Т.В. Практикум 
комерсанта: матеріали для 
організації дистанційного навчання 
студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2060
- Капелюшна Т.В. Товарознавство на 
ринку товарів та послуг: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1041&edit=1&sesskey=nHm8gH2e0z

- Капелюшна Т.В. Інтернет-торгівля: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=1853
- Капелюшна Т.В. Практикум суб’єкта 



підприємницької діяльності: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=225
- Капелюшна Т.В. Інформаційні 
системи та технології в 
підприємництві та торгівлі: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=326
- Капелюшна Т.В. Організація 
комерційної діяльності: матеріали 
для організації дистанційного 
навчання студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» в системі Moodle 
для денної та заочної форми. Київ : 
ДУТ, 2020 URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=627
- Капелюшна Т.В. Економіка 
торговельного підприємства. : 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2971
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Світ 
товарознавства»
Підпункт 15:
- Капелюшна Т.В. Податкові новації в 
умовах сьогоднішньої 
невизначеності. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 
року. С.701-703
- Капелюшна Т.В. Практична 
підготовка фахівців з використанням 
програмних продуктів для 
автоматизації бізнесу в процесі 
навчання. Нові інформаційні 
технології управління бізнесом: 
матеріали  III Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. 
Київ, 12 лютого 2020 року. С 85-86.
- Капелюшна Т.В., Татаринський Г.О. 
Фіскальні інструменти як стимул для 
розвитку підприємств. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року. С.35-36.
- Капелюшна Т.В., Лисогор М.Л., 
Купрієнко Є.О. Фінансовий механізм 
забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
Підприємницька, торговельна, 
біржова діяльність: тенденції, 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали І міжн. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 11 лютого 2020 року.  С. 32-
35.
- Капелюшна Т.В. Проблеми та 
перспективи розвитку фондового 
ринку України. Підприємницька, 
торговельна, біржова діяльність: 
тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали І міжн. наук.-
практ. конф., м. Київ, 11 лютого 2020 
року. С.220-223.
- Kapeliushna T. Organizational 
Mechanism for the Formation of an 
Innovative Enterprise in the Conditions 
of a New Technological Structure. 
Scientific and Professional Conference 
«Problems of Humanities and Social 
Sciences, 30 November 2019. РP. 16-19
- Капелюшна Т.В. Роль технологій у 
розбудові фондового ринку. 
Телекомунікаційний простір ХХІ 
сторіччя: ринок, держава, бізнес: 
матеріали І міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 18-
19 грудня 2019 року. С. 33-38
- Капелюшна Т.В. Концепція 
міжнародного управління в сучасних 
умовах. Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки: зб. тез доп. Х 
міжн. наук.-практ. конф. , м. Харків, 
18 травня 2018 року. С.130. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз державного 
боргу та оцінка механізму його 
управлінням. Сучасні тенденції 
розвитку світової економіки: зб. тез 
доп. ІХ міжн. наук.-практ. конф. , м. 
Харків, 26 травня 2017 року. С.73.
- Капелюшна Т.В. Оцінювання 
динаміки рівня сталості розвитку 
підприємств. Актуальні проблеми 
управління та економіки в умовах 
інформатизації суспільства: 
Матеріали науково-практичної 
конференції, м. Київ, 20 грудня 2016 
року. С.48-49
- Капелюшна Т.В. Алгоритм оцінки 
ефективності механізму управління 
сталим розвитком промислових 
підприємств та підприємств сфери 
послуг. Зб. матеріалів сімнадцятої 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасна  стратегія 



підприємницької діяльності в 
контексті проблем інтеграції та 
інформатизації», м. Умань, 19 
березеня 2015 року). С.229-232. 
- Капелюшна Т.В. Аналіз факторів 
впливу на сталий розвиток 
підприємств. Матеріали 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару. Актуальні 
проблеми економіки та права: теорія 
та практика. м. Київ, 22 травня 2015 
року  2015. С. 67. 
 Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року
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5 Хмарні технології Підвищення кваліфікації: ТОВ 
«Sophela» м. Київ, Програма 
стажування і звіт про її виконання, 
тема: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних 
інформаційних систем та 
перспективи їх розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук».
10.04-20.10 2019 р.  

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):
Підпункт 1: 
- Theoretical study of the dispersion 
effects occurring at optical fiber 
connections / Nick Odegov, Denys 
Bahachuk, Oleh Staschuk, Liudmyla 
Stepanova, Olha Zinchenko // Eastern-
European Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 1729-3774 2/5 ( 98 ) 
2019 - С.6-15. (SCOPUS).
Підпункт 2: 
- Вишнівський В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І. Оцінка ефективності 
функціонування інтелектуальної 
системи // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 2018. 
№1(58)- С 19-26.
- Вишнівський В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І., Сєрих С. О. Статичні 
інформаційні показники якості 
інтелектуальних систем // 
Телекомунікаційні та інформаційні 
технології. 2018. № 2(59)- С 14-20.
- Вишнівський В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І., Сєрих С. О. Державний 
університет телекомунікацій, Київ. 
Інформаційні характеристики 
інтелектуальних систем// Зв’язок. – 
2018. – №2. – С.14-19. 
- Катков Ю.І., Зінченко О.В., 
Березовська Ю.В., Ступник А.С. 
Аналіз загроз під час впровадження 
технології ІМТ-2020/5G // Зв’язок. – 
2019. – № 2. – С.19-32. 
- Сєрих С. О., Гніденко М. П., Катков 
Ю. І., Зінченко О. В. Спосіб зміни 
структури складних сигналів 
радіосистем блоковістю їх кодування 
// Наукові записки УНДІЗ. – 2019. – 
№3(55). – C.80-85.
- Катков Ю.І., Зінченко О.В., Рижаков 
М.М., Тесленко О.С. Критичні 
аспекти впровадження Smart Retai // 
Зв’язок. – 2019. – № 6. – С.34-41.
Підпункт 3:
- Гніденко М.П., Вишнівський В.В., 
Сєрих С.О., Зінченко О.В., Прокопов 
С.В. Конвергентна мережна 
інфраструктура. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 182с.
- Вишнівський В.В., Гніденко М.П., 
Зінченко О.В., Звенігородський О.С. 
Сучасна методика викладання у 
вищій школі. - Навчальний посібник. 
– К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 130 с 
- Вишнівський В.В., Василенко В.В., 
Гніденко М.П., Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., Іщеряков С.М. Основи 
надійності та діагностики 
інформаційних систем. Навчальний 
посібник підготовлено для 
самостійної роботи студентів та 
аспірантів вищих навчальних 
закладів. К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. 
– 188 с.
- Зінченко О.В., Прокопов С.В., Сєрих 
С.О., Василенко В.В., Березівський 
М.Ю. Хмарні технології. - 
Навчальний посібник. - К: ФОП 
Гуляєва В.М., 2020. – 76 с.                                                                                                                                                                                                   
Підпункт 6:
- Сертифікат рівня В2 № 1905/1740,  
виданий Madison International 
Institute & Business  School 19.05.2019 
року. 20 % аудиторних занять 
викладається іноземною мовою.
Підпункт 8:
- «Методика підвищення 
ефективності систем управління 
безпроводовими мережами на основі 
векторного синтезу» (шифр «Вектор» 
РК № 0118U004553, ДУТ, м. Київ до 
2021 р.)- відповідальний виконавець.
Підпункт 10:
- завідувач кафедри Штучного 
інтелекту з 13.08.2020 року.
Підпункт 15:
- Продуктивність протоколу HTTP/2 в 
мобільних мережах./ О.В. Зінченко, 
В.М. Гладких, Міжнародна науково-
практична конференція “Тенденції 
розвитку конвергентних мереж”: 
рішення пост - NGN, 4G та 5G” м. 
Київ, 17-20 листопада 2016 року. С 51. 
- Ilin O. O., Vyshnivskyi V. V., Seryh S. 
O., Zinchenko O. V. «WAYS OF 
DECISION SUPPORT TECHNOLOGY 
IMPLEMENTATION WITHIN 



UNIVERSITY’S AUTOMATED 
CONTROL SYSTEM». International 
Scientific and Practical Conference 
“WORLD SCIENCE”. № 2(18), Vol.5, 
February 2017. Proceedings of the III 
International Scientific and Practical 
Conference "The goals of the World 
Science 2017"(January 31, 2017, Dubai, 
UAE). С 7-11.
- Serykh S.O., Ilin O.O., Pryliepov Y.V., 
Zinchenko O.V. «INFLUENCE OF THE 
NETWORK OPERATOR MODEL ON 
INDICATORS OF ITS RELIABILITY». 
International Scientific and Practical 
Conference “WORLD SCIENCE”. № 
3(19), Vol.2, February 28, 2017, Dubai, 
UAE. С 19-23. 
- Сучасні методи навчання при 
вивченні дисциплін з комп’ютерних 
наук // Проблеми інформатизації: 
восьма міжнародна науково-технічна 
конференція. Тези 11 – 12 квітня  2017 
року, ДУТ, м. Київ, С 115-116.
- Проблеми впровадження 
інфокомунікаційних систем в 
закладах охорони 
здоров’я//Проблеми інформатизації: 
восьма міжнародна науково-технічна 
конференція. Тези 11 – 12 квітня  2017 
року, ДУТ, м. Київ, С 244-245.
- Внедрение высокоскоростных 
беспроводных 
инфокоммуникационных систем в 
высших учебных заведениях //  
Региональный семинар МСЭ для 
стран Европы и СНГ «Цифровое 
будущее на основе 4G/5G» г.Киев, 14-
16 мая 2018 года. С 47. 
Підпункт 16:
член Інтернет суспільства (ISOC -
Internet Society).
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Михайлівна

Доцент кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності, Основне 
місце роботи
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інститут Менеджменту та 

підприємництва 

Диплом магістра, 
Національний аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 050107 
Економiка пiдприємства, 
Диплом кандидата наук 

ДK 028014, виданий 
30.06.2015

4 Ціноутворення Інформація про кваліфікацію 
викладача:
1. Національний аграрний 
університет, 2005 р., напрям 
підготовки «Економіка і підприєм-
ництво», кваліфікація – бакалавр з 
економіки підприємства.
2. Національний аграрний  
університет, 2006 р., спеціальність 
«Економіка підприємства», 
кваліфікація – магістр з економіки 
підприємства
Доктор економічних наук, диплом 
ДД010316 від 26.11.2020, 
спеціальність 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.00.04 – економіка і управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)) , тема 
дисертації: Формування стратегії 
диверсифікації діяльності 
агропромислових підприємств
Підвищення кваліфікації: 1. 
Сертифікат учасника IV 
Міжнародної-науково практичної 
конференції «Національні 
особливості та світові тенденції 
управління та адміністрування на 
макро-, мезо-, і мікрорівнях», м. 
Дніпро, 9 червня – 13 листопада 2019 
р. (36 год.)
2. Сертифікат учасника Міжнародної-
науково практичної конференції 
«Вдосконалення економіки та 
фінансової системи країни: сучасний 
стан та перспективи», м. Запоріжжя, 
9 червня – 23-27листопада 2019 р. (36 
год.)
3. Сертифікат учасника в 
міжнародній колективній монографії 
«Prognostication and planning of 
economic development: microeconomic 
and macroeconomic levels», Kaunas, 
Lithuania, грудень 2019 р. (36 год.)
4. Свідоцтво про участь у 
практичному тренінгу «Особливості 
обліку ПДВ в конфігурації 1С: 
Підприємство 8.3 Бухгалтерія ред. 
2.0б, № CSO19-354 від 20.12.2019 р. 
(36 год.)
5. Сертифікат С2 (Proficiency) 
(Англійська мова) № 17843 від 
23.12.2019 року, (150 год.)
6. Сертифікат учасника в 
міжнародній колективній монографії 
«Management of the 21st 
century:globalization challenges», м. 
Полтава, липень 2020 р. (36 год.)
7. Науково-педагогічне стажування  
«Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з 
економіки та управління, м. Рига 
(Литва),  Сертифікат  № С 20180713  
від  27.07.2018 р. (150 год.)
8. Свідоцтво про участь у семінарі 
«Світова і європейська інтеграція в 
Україні», Національна Академія 
державного управління при 
Президентові України, Інститут 
підвищення кваліфікації керівних 
кадрів, № 1779 від 28.04.2018 р. (36 
год.)
9. Присудження наукового ступеня 
доктора економічних наук, диплом 
ДД010316 від 26.11.2020, 
спеціальність 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.00.04 – економіка і управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)), тема 
дисертації: Формування стратегії 
диверсифікації діяльності 
агропромислових підприємств

Обґрунтування (виконання  вимог п. 
30  Ліцензійних умов):



Підпункт 1:
- Zghurska О. et al., The mechanism of 
effective implementation of strategies 
for diversification of agro-industrial 
enterprises of Ukraine. International 
Journal on Emerging Technologies 
11(5): 170-179 (2020).  (ISSN NO. 
(Print): 0975-8364, (Online): 2249- 
3255) (Scopus, Web of Science).
- Zghurska О. Strategic innovative 
benchmarks of Ukrainian agro-
industrial enterprises in the conditions 
of information society. Journal of 
Hygienic
Engineering and Design (Food 
Production and Processing). V. 32. 
2020. 125-138. (ISSN NO. (Online): 
1857-8489)). (Scopus, Web of Science).
- Zghurska О. et al., Formation of 
market-oriented enterprises’ 
management system in the direction of 
intensification of innovative processes. 
Journal of Hygienic Engineering and 
Design (Food Production and 
Processing). V. 33. 2020. (ISSN NO. 
(Online): 1857-8489)). (Scopus, Web of 
Science).
- Zghurska et al., Diversification 
strategy of entrepreneurial activity in 
conditions of European integration. 
International Journal of Innovative 
Technology and Exploring Engineering 
(IJITEE), Volume-9 Issue-1, November  
2019. P. 4809–4815. (ISSN NO. 
(Online): 2278-3075)). (Scopus, Web of 
Science).
Підпункт 2:
- Згурська О.М., Гужавіна І.В. 
Сьомкіна Т.В. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2020. № 12. С. 11-14
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди 
розвитку світової біржової торгівлі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. 
№ 24. С. 5 - 9.
- Гавриш О.М., Згурська О.М., 
Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. 
ІТ-послуги  як об'єкт міжнародної 
торгівлі. Інтернаука. Серія: 
Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 
3. С. 22–30.
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. 
Сучасний стан та стратегічні 
можливості підприємств 
агропродовольчого комплексу 
україни. Ефективна економіка. 2020. 
№ 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=8463.
- Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. Цінові 
тенденції на національному ринку 
агропромисловості. Агросвіт. 2020. 
№ 8. С. 8–14.
- Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. 
Фінансовий стан вітчизняних 
підприємств АПК та особливості 
діяльності на фондовому ринку. 
Економіка та держава. 2020. № 5. С. 
23–27.
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. Стан 
інноваційно-інформаційного 
розвитку агропромислових 
підприємств. Міжнародний науково-
виробничий журнал «Економіка 
АПК». 2020. С. 35-48.
- Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В. 
Згурська О. М. Методологічні засади 
управління прибутком торгівельного 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2020. 
№ 1 (2020). С. 107–113. 
- Згурська О. М. Методика здійснення 
портфельного аналізу агрохолдингів 
України: теорія та практика. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. 2020. 
Т. 25. Вип. 2 (81). С. 81–86. 
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Фінансовий контролінг 
в системі управління торговельним 
підприємством Економіка та 
держава. 2019. С. 114-125
- Згурська О. М. Методологічні 
аспекти оцінки диверсифікації 
діяльності підприємств в умовах 
розвитку ІТ-технологій. Інвестиції: 
практика та досвід. 2019. № 24. С. 43–
48.
- Згурська О. М. Визначення суті та 
значення дефініції «диверсифікація». 
Економіка та держава. 2019. № 12. С. 
77–82. 
- Згурська О. М. Інструментально-
методичний підхід до формування 
стратегій диверсифікації 
агропромислових підприємств.  
Агросвіт. 2019. № 24. С. 77–8. 
- Згурська О. М. Характеристика 
ключових стратегій диверсифікації 
підприємства. Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво.  
2019. № 6 (111). С. 66–74. (0,54 друк. 
арк.) (включено до Index Copernicus).
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. Роль 
інформаційного забезпечення у 
диверсифікаційній діяльності 
підприємств АПК. Агросвіт. 2019. № 
21. С. 8–14. 
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. 
Формування інноваційного ресурсно-
компетенційного потенціалу 
диверсифікації підприємств. 
Інвестиції: практика та досвід. 2019. 
№ 21. С. 5–9. 
- Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. 
Історичний аспект основних 



передумов виникнення 
диверсифікації. Економіка та 
держава. 2019. № 11. С. 4–8. 
- Згурська О. М. Зарубіжний досвід 
розвитку диверсифікаційних 
процесів агропромислових 
підприємств. Ефективна економіка. 
2019. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf
/11_2019/45.pdf  
- Згурська О. М. Фактори вибору 
стратегій диверсифікації 
підприємств.  Регіональна економіка  
та управління. 2019.  Вип. 4-1 (26). С. 
121–125. (0,51 друк. арк.) (включено 
до Index Copernicus).
- Оksana Zghurska, Tetiana Somkina, 
Ruslan Dymenko, Tetiana Kapelyushna. 
Diversification strategy of 
entrepreneurial activity in conditions of 
European integration. International 
Journal of Innovative Technology and 
Exploring Engineering (IJITEE), 
Volume-9 Issue-1, November  2019. P. 
4809–4815.
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. 
Концептуальні чинники застосування 
методів оцінки ефективності 
диверсифікації діяльності 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 2 (2019). С. 88–96. 
- Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. 
Теоретико-методологічний підхід до 
вибору стратегій диверсифікації 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 3 (2019). С. 25–34. 
- Згурська О. М. Ризики 
диверсифікаційної діяльності 
підприємств. Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. 2019. 
Вип. 6 (23). С. 279–286. URL: 
http://www.easterneurope-
ebm.in.ua/journal/23_2019/43  
- Згурська О. М. Загальна 
характеристика стратегій 
диверсифікації на етапах життєвого 
циклу підприємства.  Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2019. 
№ 4 (2019). С. 54–63. 
- Капелюшна Т. В., Згурська О. М. 
Динаміка розвитку інтернет-речей та 
їх вплив на управління 
підприємствами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес: збірник 
наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. 2018. 
№ 3(18). С. 79–86. 
- Згурська О. М. Диверсифікація як 
метод підвищення економічної 
ефективності підприємства. 
Інвестиції: практика та досвід. 2018. 
№ 13. С. 16–21. 
- Згурська О. М. Формування 
ресурсно-компетенційного 
потенціалу інноваційного розвитку 
підприємства в сучасних умовах. 
Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. 2018. 
Т. 23. Вип. 5 (70). С. 73–78. 
- Згурська О. М. Актуальні проблеми 
формування ефективної системи 
управління підприємством в 
сучасних умовах. Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія «Економічні 
науки». 2017. Вип. 23/2017. Т. 2. С. 
17–21. 
- Згурська О. М. Особливості 
формування ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств в умовах 
інформаційного суспільства. 
Економіка та суспільство. 2016. № 7. 
С. 329–334. URL: 
http://economyandsociety.in.ua/ 
- Згурська О. М. Концептуальні 
аспекти формування ефективної 
системи бухгалтерського обліку з 
урахуванням досвіду країн ЄС. 
Глобальні та національні проблеми 
екноміки. 2016. № 14. С. 942–946. 
URL: http://global-
national.in.ua/issue-14-2016.
Підпункт 3:
- Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611
- Згурська О.М., Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і аудит. 
Навчальний посібник К.: ДУТ, 2020. 
221 с.
- Згурська О.М. Формування 
інноваційних стратегій 
диверсифікації: [монографія]. Київ: 
ННЦ «ІАЕ», 2020. 484 с.
- Згурська О. М. Концептуальні 
аспекти формування системи 
інноваційних стратегій 
диверсифікації агропромислових 
підприємств. Прогнозування і 
планування розвитку економіки: 
мікроекономічний та 
макроекономічний рівні: [колективна 
монографія], Каунас (Литва), 2020. С. 
531–546.  
- Somkina T., Huzhavina I., Zhurska О. 
Problems of institutionalization and 
transnationalization of the modern 
enterprises’ institutional environment. 
Management of the 21-st century: 
globalization challenges: collective 



monograph, Prague, 2020. С. 44-51.
Підпункт 8:
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Забезпечення розвитку торговельної 
діяльності підприємств» (номер 
державної реєстрації 0120U105094);
-  відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Тенденції та перспективи розвитку 
біржової діяльності в Україні» (номер 
державної реєстрації 0120U105368); 
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за темою: 
«Механізм підтримки 
підприємництва в інформаційно-
телекомунікаційній сфері» (номер 
державної реєстрації 0120U105369).
Підпункт 13:
- Згурська О.М., Гавриш О.М., 
Гордійчук Н.В. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«StartUp Innovative» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 46 с.
- Згурська О.М. Методичні вказівки 
для практичних занять з дисципліни 
«Ціноутворення» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 38 с.
- Згурська О.М., Пісковець О.В. 
Методичні вказівки для практичних 
занять з дисципліни «Управління 
капіталом» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 35 с.
- Згурська О.М., Федюнін С.А., 
Гавриш О.М. Методичні вказівки для 
практичних занять з дисципліни 
«Ринок цінних паперів» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Київ : 
ДУТ, 2020. 22 с.
- Згурська О.М. Risk Management: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2061 .
- Згурська О.М Financial Management: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=575 .
- Згурська О.М. StartUp Innovative: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=2088 .
- Згурська О.М. Ціноутворення: 
матеріали для організації 
дистанційного навчання студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в 
системі Moodle для денної та заочної 
форми. Київ : ДУТ, 2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?
id=611 
Підпункт 14:
- керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Сучасні біржові технології»
Підпункт 15:
- Згурська О. М. Інформаційні засади 
стратегічного розвитку підприємств 
АПК. Глобалізація: співвідношення 
міжнародних та національних 
економічних інтересів: матеріали VII 
Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 
квітня 2020 р.: тези доп. Одеса, 2020. 
С. 113 – 115.
- Згурська О. М. Соціально-
економічні засади розвитку 
агропромислового сектору України. 
Вдосконалення економіки та 
фінансової системи на засадах 
конкурентоспроможності, 
інноваційності та сталості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
Запоріжжя, 11 квіт. 2020 р.: тези доп. 
Запоріжжя, 2020. С. 31 – 35. 
- Згурська О. М. Ринкові фактори 
впливу на диверсифікацію діяльності 
підприємств в умовах 
глобалізаційних процесів. Вплив 
глобальної фінансової кризи на 
розвиток національних фінансових 
систем: матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. Львів, 18 квіт. 2020 року: 
тези доп. Львів, 2020. С. 31 – 35. 
- Згурська О. М. Земельні аспекти 
розвитку підприємств АПК. Розвиток 
фінансово-економічного становища 
на різних рівнях управління: 
підприємство, регіон, держава: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
м. Дніпро, 18 квіт. 2020 р.: тези доп. 
Дніпро, 2020. С. 39 – 41. 
- Згурська О. М. Теоретичні аспекти 
та особливості формування портфеля 
підприємств. Актуальні проблеми 
використання потенціалу економіки 
країни: світовий досвід та вітчизняні 
реалії: матеріали IV Міжнар. наук.-
практ. конф. Дніпро, 25 квіт. 2020 р.: 
тези доп. Дніпро, 2020. С. 53 – 55. 



- Згурська О. М. Можливості 
стратегічного потенціалу 
підприємства в умовах 
диверсифікації. Національні 
особливості та світові тенденції 
управління та адміністрування на 
макро-, мезо- і мікрорівнях 
економіки: матеріали IV Міжнар. 
Наук.-практ. конф., Дніпро, 9 листоп. 
2019 р.: тези доп. Дніпро, 2019. С. 71 – 
75. 
- Згурська О. М. Значення 
інформаційно-комунікативного 
забезпечення в управлінні 
підприємством. Вдосконалення 
економіки та фінансової системи 
країни: сучасний стан та 
перспективи: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конференції, Запоріжжя, 
23 листоп. 2019 р.: тези доп. 
Запоріжжя, 2019. С. 56 – 58. 
- Згурська О. М. Особливості 
диверсифікації агропромислових 
підприємств в умовах розвитку ІТ-
технологій. Телекомунікаційний 
простір 
- XXI сторіччя: ринок, держава, 
бізнес: матеріали I Міжнар. наук.-
практ. конф. Київ, 18-19 груд. 2019 р.: 
тези доп. Київ, 2019. С. 299 – 304. 
- Дарчук В. Г., Згурська О. М., 
Литвинова О. В. Позиціонування 
розробників програмного 
забезпечення з українським корінням 
на світових ринках ІТ рішень. The 
modern trends in the development of 
business social responsibility: II 
International scientific conference, June 
29th, 2018: Proceedings of the 
Conference. Lisbon (Portugal), 2018. P. 
I. P. 99 – 101. 
- Згурська О. М. Стратегія 
диверсифікації як чинник мінімізації 
підриємницьких ризиків. Innovative 
educational technologies: European 
experience and its application in 
training in economics and management: 
training, 23-27th July 2018, Riga 
(LATVIA), 2018. P. 36 – 40. 
- Згурська О. М. Управління 
компетенційним потенціалом 
підприємства в умовах інноваційного 
розвитку. Перспективи розвитку 
менеджменту, фінансів та аудиту в 
умовах інтеграційних процесів: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
Одеса, 8 груд. 2018 р.: тези доп. 
Одеса, 2018. С. 35 – 39. 
- Згурська О. М. Підприємництво в 
Україні: рушійна сила економічного 
розвитку та фактор забезпечення 
суспільного прогрес. Формування 
економіко-правової платформи 
інноваційного підприємства: І 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція, м. Київ, 20 квітня 2018 
року: тези доповіді. Київ, 2018. С 121-
126.
- Згурська О. М. Формування 
економічного потенціалу 
підприємства в умовах побудови 
інформаційного суспільства. 
Актуальні проблеми управління та 
економічного розвитку в умовах 
інформатизації суспільства: 
матеріали наук.-практ. конф., Київ, 
20 груд. 2016 р.: тези доп. Київ, 2016. 
С. 40 – 43.
Підпункт 18:  
Наукове консультування згідно 
договорів про співпрацю: 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про 
співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 
року
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про 
співпрацю №26/2019 від 20 грудня 
2019 року

 
 

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

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом вищої 

освіти (або 
охоплює його)

Обов’язкові освітні компоненти, 
що забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 

Зовнішньоекономічна діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• розбір 
відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Логістика лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 



навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;• анкетування;• ділова 
гра;• мозговий штурм;• психотест;• 
розроблення проектів.• консультації• 
самостійна робота

оцінювання• Залік

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Ціноутворення лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Біржова діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• оволодіти теоретичною базою та 
практичними навичками;• консультації;• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

ПРН12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Вища математика • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• рішення практичних задач 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Основи рекламної презентації • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• здатність генерувати нові ідеї
(творчість); 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи статистики і прогнозування 
економічних процесів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Хмарні технології • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• використання хмарних сервісів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Штучний інтелект • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• анкетування; 
• розвязання практичних задач; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• метод SWOT-аналізу; • 
анкетування;• ділова гра;• психотест; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік



завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Економіка підприємства лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Ціноутворення лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Логістика лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;• анкетування;• ділова 
гра;• мозговий штурм;• психотест;• 
розроблення проектів.• консультації• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інвестиції та кредитування бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит•

Біржова діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• оволодіти теоретичною базою та 
практичними навичками;• консультації;• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Маркетинг лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• психотест; • 
розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Бізнес-планування на підприємстві лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• вирішення професійних завдань;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит
Курсова робота

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Аналіз фінансово-господарської 
діяльності ІТ-підприємств

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Ринок цінних паперів лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік



Державне та технічне регулювання 
торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Переддипломна практика практичні роботи, • самостійна робота, • 
консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Кваліфікаційна робота самостійна робота,• консультації Захист роботи в екзаменаційній комісії

ПРН13. Використовувати 
знання форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Логістика лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;• анкетування;• ділова 
гра;• мозговий штурм;• психотест;• 
розроблення проектів.• консультації• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інвестиції та кредитування бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Зовнішньоекономічна діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

ПРН14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 
під¬приємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності.

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

ПРН15. Оцінювати 
характеристики товарів і 
послуг у підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності за допомогою 
сучасних методів. 

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із звітною 
документацією,• самостійна робота, робота в 
групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• розбір 
відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік



Державне та технічне регулювання 
торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

ПРН17. 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. 

Групова динаміка та комунікації • лекція-візуалізація;
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• розбір відеоматеріалів; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи статистики і прогнозування 
економічних процесів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• метод SWOT-аналізу; • 
анкетування;• ділова гра;• психотест; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Ціноутворення лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Фінанси, гроші і кредит лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• індивідуальне 
тестування студентів;• тематичні дискусії, • 
обговорення ситуаційного завдання;• доповідь 
з презентацією за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач; • анкетування;• психотест; • кейс-метод;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Біржова діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• оволодіти теоретичною базою та 
практичними навичками;• консультації;• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Аналіз фінансово-господарської 
діяльності ІТ-підприємств

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Економічна безпека підприємства лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із звітною 
документацією,• самостійна робота, робота в 
групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Переддипломна практика практичні роботи, • самостійна робота, • 
консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

ПРН10. Демонструвати 
здатність діяти соціально 
відповідально на основі етичних, 
культурних, наукових цінностей 
і досягнень суспільства. 

Соціально-екологічна безпека 
життєдіяльності

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• сформувати необхідні уміння та навички; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Управлінські рішення в процесі 
українського державотворення

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, дебати
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• ділова гра; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Філософія • лекція-візуалізація; • Поточний контроль 



• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• консультації; 
• самостійна робота

• Рубіжне оцінювання (модульний контроль) 
• Підсумкове оцінювання 
• Іспит

ПРН18. Знати основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, торговельній і 
біржовій діяльності. 

Облік і аудит лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

ПРН19. Застосовувати знання й 
уміння для забезпечення 
ефективної організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур з 
урахуванням ринкової 
кон’юнктури і діючих правових 
норм. 

Зовнішньоекономічна діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

ПРН20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприєм¬ницьких, торговельних 
і біржових структур з 
ураху¬ванням ризиків.

Інвестиції та кредитування бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Ринок цінних паперів лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Бізнес-планування на підприємстві лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• вирішення професійних завдань;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит
Курсова робота

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із звітною 
документацією,• самостійна робота, робота в 
групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

ПРН16. Знати нормативно-
правове забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур і 
застосовувати його на 
практиці. 

Державне та технічне регулювання 
торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Правові основи бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний онтроль)• Підсумкове оцінювання• 
Залік

ПРН9. Знати вимоги до 
діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю 
забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної і 
правової держави. 

Управлінські рішення в процесі 
українського державотворення

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, дебати
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• кейс-метод

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Правові основи бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний онтроль)• Підсумкове оцінювання• 
Залік

ПРН8. 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. 

Соціально-екологічна безпека 
життєдіяльності

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• сформувати необхідні уміння та навички; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

ПРН7. Демонструвати 
підприємливість в різних 
напря¬мах професійної 
діяльності та брати 
відповідальність за результати.      

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит•

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит



Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Бізнес-планування на підприємстві лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• вирішення професійних завдань;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит
Курсова робота

Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Економічна безпека підприємства лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із звітною 
документацією,• самостійна робота, робота в 
групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Етика ділового спілкування та 
риторика

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисциплін; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

ПРН6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей. 

Бізнес-планування на підприємстві лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• вирішення професійних завдань;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит
Курсова робота

Групова динаміка та комунікації • лекція-візуалізація;
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• розбір відеоматеріалів; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи рекламної презентації • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• здатність генерувати нові ідеї
(творчість); 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Ділові комунікації (Українська мова 
за професійним спрямуванням)

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, дебати
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• ділова гра; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Етика ділового спілкування та 
риторика

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 



• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисциплін; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• метод SWOT-аналізу; • 
анкетування;• ділова гра;• психотест; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Маркетинг лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• психотест; • 
розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Логістика лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;• анкетування;• ділова 
гра;• мозговий штурм;• психотест;• 
розроблення проектів.• консультації• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Зовнішньоекономічна діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із звітною 
документацією,• самостійна робота, робота в 
групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Переддипломна практика практичні роботи, • самостійна робота, • 
консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

ПРН5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності.      

Переддипломна практика практичні роботи, • самостійна робота, • 
консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатами проходження практики

Кваліфікаційна робота самостійна робота,• консультації Захист роботи в екзаменаційній комісії

Аналіз фінансово-господарської 
діяльності ІТ-підприємств

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• розбір 
відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Основи статистики і прогнозування 
економічних процесів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит



• самостійна робота

ПРН4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
під¬приємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Хмарні технології • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• використання хмарних сервісів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Штучний інтелект • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• анкетування; 
• розвязання практичних задач; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із 
звітноюдокументацією,• самостійна робота, 
робота в групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатамипроходження практики

ПРН3. Мати навички письмової 
та усної професійної комунікації 
державною й іноземною мовами. 

Іноземна мова • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• проводити різні роботи в аудиторії; 
• вдосконалюють навички усного мовлення
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Групова динаміка та комунікації • лекція-візуалізація;
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• розбір відеоматеріалів; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Етика ділового спілкування та 
риторика

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисциплін; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Ділові комунікації (Українська мова 
за професійним спрямуванням)

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, дебати
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• ділова гра; 
• кейс-метод; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення 
завдань за різних практичних 
ситуацій в підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності. 

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік



Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• метод SWOT-аналізу; • 
анкетування;• ділова гра;• психотест; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Маркетинг лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• психотест; • 
розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Економіка підприємства лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Правові основи бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний онтроль)• Підсумкове оцінювання• 
Залік

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• розбір 
відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Ціноутворення лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Фінанси, гроші і кредит лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• індивідуальне 
тестування студентів;• тематичні дискусії, • 
обговорення ситуаційного завдання;• доповідь 
з презентацією за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач; • анкетування;• психотест; • кейс-метод;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Облік і аудит лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Логістика лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;• анкетування;• ділова 
гра;• мозговий штурм;• психотест;• 
розроблення проектів.• консультації• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Інвестиції та кредитування бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульнийконтроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Біржова діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• оволодіти теоретичною базою та 
практичними навичками;• консультації;• 
самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит• 
Курсова робота

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит



дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Штучний інтелект • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• анкетування; 
• розвязання практичних задач; • консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Аналіз фінансово-господарської 
діяльності ІТ-підприємств

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Економічна теорія • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів;
• усне опитування; 
• тестування; 
• навчальна дискусія; 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Основи статистики і прогнозування 
економічних процесів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

• лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Вища математика • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• рішення практичних задач 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Основи рекламної презентації • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• здатність генерувати нові ідеї
(творчість); 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Хмарні технології • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів; 
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• рішення практичних задач; 
• використання хмарних сервісів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• 
Іспит

Зовнішньоекономічна діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Ринок цінних паперів лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• 
оволодіти теоретичною базою та практичними 
навичками використанням сучасних 
тенденціїй;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Залік

Державне та технічне регулювання 
торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит



Бізнес-планування на підприємстві лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• вирішення професійних завдань;• 
ділова гра;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит
Курсова робота

Організація діяльності трейдера та 
торговельного брокера

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Економічна безпека підприємства лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

Поточний контроль• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)• Підсумкове 
оцінювання• Іспит

Виробнича практика практичні роботи, • ознайомлення із 
звітноюдокументацією,• самостійна робота, 
робота в групах, • консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатамипроходження практики

Переддипломна практика практичні роботи, • самостійна робота, • 
консультації

виконання самостійного завдання, • захист 
звітів за результатамипроходження практики

Кваліфікаційна робота самостійна робота,• консультації Захист роботи в екзаменаційній комісії

ПРН1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння кри¬тичного мислення, 
аналізу та синтезу в 
професійних цілях. 

Економічна теорія • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів;
• усне опитування; 
• тестування; 
• навчальна дискусія; 
• обговорення ситуаційного завдання; 
• доповідь з презентацією за
тематикою самостійного вивчення дисципліни;  
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Основи підприємництва лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод;; • розбір 
відеоматеріалів;• консультації;• самостійна 
робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Правові основи бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Товарознавство на ринку товарів та 
послуг

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• кейс-метод; • анкетування;• 
ділова гра;• мозговий штурм;• розбір 
відеоматеріалів та аудіоматеріалів;• 
консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Організація торгівлі лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит, курсова робота

Організація ведення бізнесу лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Інтернет-торгівля лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• рішення практичних задач; • 
ділова гра;• здатність проводити комплексні 
розрахунки;• консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Біржова діяльність лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• оволодіти теоретичною базою та 
практичними навичками;• консультації;• 
самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит, курсова робота

Інноваційне підприємництво лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Інформаційні системи і технології в 
підприємництві та торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 
робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Організація комерційної діяльності лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь за тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;• рішення практичних 
задач;• ділова гра;• консультації;• самостійна 

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит



робота

Державне та технічне регулювання 
торгівлі

лекція-візуалізація; • експрес-опитування 
студентів; • усне опитування;• тестування;• 
навчальна дискусія;• обговорення ситуаційного 
завдання;• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;• виконувати розрахунки;• кейс 
метод;• консультації;• самостійна робота

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання (модульний
контроль) 
• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Переддипломна практика • виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами проходження 
практики

• практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

Кваліфікаційна робота • самостійна робота, 
• консультації

• Захист роботи в екзаменаційній комісії

 


