
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 47885 Економіка підприємств ІТ бізнесу

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 051 Економіка

 
 

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 47885

Назва ОП Економіка підприємств ІТ бізнесу

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

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 телекомунікацій, кафедра економіки

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

Навчально-науковий інститут менедженту та підприємництва, 
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 135995

ПІБ гаранта ОП Гусєва Ольга Юріївна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри економіки підприємства та соціальних технологій

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

gusevaoo@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-155-40-65

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 «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з іншими нормативними 
документами Державного університету телекомунікацій (далі – ДУТ) визначає, мету, цілі і зміст підготовки фахівців 
за спеціальністю 051 «Економіка». Для розробки та реалізації програми у складі Навчально-наукового інституту 
менеджменту та підприємництва кафедра соціології була 01.01.2017 року перейменована на кафедру «Економіки 
підприємств та соціальних технологій» (Наказ № 530 від 30.12.2016 р.) Для розробки ОП «Економіка підприємств 
ІТ-бізнесу» за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, рішенням Вченої ради 
ДУТ був схвалений склад проектної груп (протокол від 14.12.2016 р. №12). Членами проектної групи був проведений 
детальний аналіз ринку праці, вивчені вимоги роботодавців до кваліфікацій та компетентностей претендентів на 
роботу в сфері економіки інформаційно-телекомунікаційної галузі, також були враховані вимоги галузевого 
стандарту. Результатом цієї роботи стало створення тимчасового стандарту закладу вищої освіти спеціальності 051 
«Економіка», на підставі якого проектною групою була розроблена освітня програма (протокол від 10.01.2017 р. № 
13), яка введена в дію з 01 вересня 2017 р.
Після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» від 13.11.2018 року №1244, 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 Вченою радою 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 і здобувачів вищої освіти. 
Оновлену ОП введено восени 2020 року. Означена 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 29 28 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 25 24 1 0 0

3 курс 2018 - 2019 24 23 1 0 0

4 курс 2017 - 2018 15 15 0 0 0

5 курс 2016 - 2017 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 47885 Економіка підприємств ІТ бізнесу
31499 Економіка

другий (магістерський) рівень 46875 Економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа
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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 ОПП ЕП бак 2020 на сайт 
01.02.2021.pdf

0pMdH+RIWZY3BJv7OYVC9OExd8NdlGtJ8vgK6Lipihk
=

Навчальний план за ОП НП з. ф. 2020.pdf qlt7jpgP8pXrNxMXTIY2m+7GqKKpzPLVcmnPTUbJefo=

Навчальний план за ОП НП д.ф. ЕП 2020.pdf 0xBIDLj1pvRtrT2u4pJHODrirS03rdJTXr+XZuU6hMc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія МЦНО на ОПП 2020.pdf mRl/h2NCyoHQXqezoJ0W4ZMn0/AFcSh1YF2+hMNPA
PQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія АСГ (на ОПП 2020 ).pdf OdyFubxxvefS5YwyTnVucGPfwfdmaDfBxFB+4TPqDSA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета освітньої програми - підготовка бакалаврів з економіки, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації 
ефективної економічної стратегії підприємств різних організаційно-правових форм; обирати оптимальні підходи до 
вибору політики управління ресурсами; здійснювати бізнес-аналіз і планування діяльності в умовах цифрової 
економіки; обгрунтовувати ефективну бізнес-модель підприємства, що забезпечить здатність випускника 
виконувати професійну діяльність на первинній посаді в управлінській, освітній, медійно-комунікативній, 
бізнесовій та інших сферах.  Унікальність цієї освітньої програми полягає у спрямуванні випускників на здатність 
проводити бізнес-аналіз, планування і розробку стратегії діяльності інформаційно-телекомунікаційних підприємств, 
зіставляючи її з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, а також на здатність управляти 
адаптацією програмних продуктів (1С, BAS ERP) під специфіку діяльності підприємства та обґрунтовувати 
економічну доцільність їх застосування. Принциповою відзнакою ОП є підвищення конкурентоспроможності 
випускників на ринку праці шляхом впровадження інноваційного змісту навчання на основі потужної матеріально-
технічної бази, збільшення практичної складової навчання, підвищення рівня знань іноземної мови, залучення до 
проведення занять фахівців-практиків з економіки та управління, навчання на базі компаній-партнерів з 
можливістю подальшого працевлаштування. Крім цього, ОП має елементи міждисциплінарного характеру, 
спрямовані на уміння працювати в команді, вести власний бізнес

 

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

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

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 із опанування програмного забезпечення,1С:Підприємство 8 та BAS ERP під час 
вивчення наступних дисциплін: Економіка ІТ-підприємства, основи автоматизації економічних розрахунків, 
планування діяльності підприємства, управління витратами, бізнес-аналіз у цифровій економіці. 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-
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vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Отже, 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. 

- 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 економіки безпосередньо на робочому місці. З цією метою до оновлення 
ОП було залучено представників роботодавців від ТОВ «АФ Аудит сервіс груп», ГО «Міжнародний центр 
неформальної освіти», а також представники роботодавців брали участь у зовнішній експертизі. 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 двох компетенцій та ПРН, що вимагаються у теперішній час.

- академічна спільнота

. При формулюванні цілей, фахових компетентностей та ПРН були враховані інтереси академічної спільноти, 
насамперед фахівців-практиків, які працюють у сфері економіки. 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: Економіка інноваційної діяльності, обґрунтування 
економічних рішень. Кафедрою було проведено роботу з пошуку компаній-партнерів щодо надання програмного 
забезпечення 1С:Підприємство 8 та BAS ERP для забезпечення вивчення цих дисциплін. Дані дисципліни відповідно 
до ОП 2020 року дозволять сформувати наступні програмні результати навчання ПРН4,  ПРН12, ПРН10, ПРН13, 
ПРН25. 

- 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 051 «Економіка». 

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  і унікальність освітньої 
програми та відповідно до них, програма відповідає: тенденціям розвитку економіки як в Україні, так і за кордоном; 
запитам щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців сфери економіки для потреб бізнесу у першу чергу, в 
інформаційно-телекомунікаційній сфері. 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: економіка підприємства, економіка ІТ-підриємства, цифрова економіка, бізнес-ааліз у цифровій 
економіці, 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 економіки в м. Києві та Київському регіоні, зокрема бачення представниками 
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провідних підприємств у сфері економіки, з якими заключено договори про співпрацю (ТОВ «Аудит сервіс груп», 
ТОВ «Міратех корпорація»), процесу підготовки та подальшої діяльності економістів, які знатимуть та вмітимуть: 
започатковувати та вести власний бізнес, розробляти бізнес-плани у сфері ІТ та інших сферах, генерувати стартапи, 
здійснювати бізнес-аналітику, використовувати можливості спеціалізованого програмного забезпечення, 
інформаційних технологій в процесі професійної діяльності та вміти працювати у якості економічних радників 
різного рівня. Це дозволило здобувачам вищої освіти за ОП «Економіка підприємств ІТ-ізнесу» 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 економіки 
(https://www.bachelorstudies.com/Bachelor-of-Business-and-Administration-(Specialisations-Business-Finance-
Governance)/Poland/UWr/). Наприклад, традиційний підхід до формування програми підготовки бакалаврів з 
економіки  адміністрування реалізує Вроцлавський університет (http://www1.prawo.uni.wroc.pl/wpae-english-
wordpress/index.php/bba-bachelor-of-business-and-administration/), освітні компоненти якої охоплюють такі сфери як 
бізнес (економічна політика, Європейська інтеграція, аргументація та критичне мислення, Економіка ЄС, 
економічна логіка, основи конкурентного законодавства, вступна статистика для бізнесу, електронний бізнес, 
основи трудового права та соціального забезпечення, регіональна політика Європейського Союзу, теорії лідерства, 
основи інвестування тощо). Аналіз показав, що вітчизняні програми занадто теоретизують підготовку фахівців, а 
іноземні програми мають практичну направленість та приділяють значну увагу вирішенню завдань професійної 
діяльності засобами сучасних інформаційних технологій. Тому, ОП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» є 
поєднанням кращих здобутків вітчизняного та міжнародного досвіду. Саме акцент на професійну, практичну 
підготовку, оволодіння сучасними програмними продуктами з бізнес-планування та комплексного управління 
підприємством 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 051 «Економіка» 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 051 «Економіка» 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:
ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох 
професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків – реалізується на основі 
вивчення таких освітніх компонент, як штучний інтелект, формування бізнес-моделі підприємства, бізнес-аналіз у 
цифровій економіці, переддипломна практика.
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 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблений і затверджений 
Стандарт вищої освіти (наказ МОН України №1244 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
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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 закономірності
функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, 
прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Цілями навчання відповідно стандарту 
вищої освіти є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і 
практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної 
області: поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук. Методи, методики та технології: загальнонаукові 
етоди пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-
математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та презентацій 
результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, 
інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності. Освітні компоненти ОП 
спрямовані на формування основних складових спеціальності: економіка підприємства, цифрова економіка, 
економіка ІТ-підприємства, планування діяльності підприємства, 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). Структурно-логічна схема формується на підставі робочих програм навчальних дисциплін та 
силабусів, де визначено базові компоненти, які повинні викладатися раніше. Цьому сприяє поділ кожного 
навчального року на семестри. Кожен програмний результат за стандартом вищої освіти охоплений змістом ОП 
(матриця відповідності подана у табл. 3 додатку до відомостей про самооцінювання). Опанування загальних 
компетентностей та відповідних результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти, забезпечує в повному 
обсязі зміст дисциплін загального циклу. Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми 
компонентами, які включено до нормативної складової ОП.

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

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вибіркові дисципліни, частка яких 
складає 25 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП – 60 кредитів. В основі системи вибіркових дисциплін ОП 
полягає індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти, що передбачено Положенням про формування 
індивідуальних освітніх траєкторій 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 та іншими 
документами, і регламентується через такі процедури: 
– самостійне обрання вибіркових компонентів навчального плану; 
– створення індивідуального навчального плану студента; 
– гнучка організація навчання через різні форми: денна, заочна, дистанційна; 
– участь в програмах академічної мобільності; – визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Всі 
студенти ОП проходять процедуру обрання вибіркових дисциплін та формування індивідуального навчального 
плану. З проблемними питаннями щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії студенти ОП звертаються 
безпосередньо до кураторів груп. Далі в межах своїх компетенцій цими проблемами опікується завідувач кафедри, 
директор навчально-наукового інституту та інші структурні підрозділи ДУТ.

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. Здобувач вищої освіти, реалізовує своє право таким чином: 
– до початку нового навчального року здобувачі ознайомлюються на сайті з переліком вибіркових компонентів та 
силабусами цих компонентів, які розміщені в каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами 
http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya. НПП, що 
забезпечують викладання освітніх компонентів за вибором, за заявкою студентського самоврядування ННІ або 
кураторів академічних груп, можуть у позанавчальний час проводити презентації цих освітніх компонентів; 
– після ознайомлення із запропонованими матеріалами та відповідно до особисто визначеної освітньої траєкторії, 
здобувачі зобов’язані самостійно сформувати перелік вибіркових компонентів ОП для формування своєї 
індивідуальної освітньої траєкторії (за консультацією студент може звернутись до куратора академічної групи) та 
написати відповідну заяву; 
– заповнену заяву здобувач вищої освіти передає деканату, який узагальнює списки та формує навчальні групи й 
передає інформацію щодо сформованих груп до Навчально-методичного центру для формування розкладу занять;
– 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 
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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).

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 
ознайомча (3 кредити), а також 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 реалізувати свої 
права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і громадянина в Україні; Здатність  
зберігати  моральні,  культурні,  наукові цінності  та  примножувати  досягнення  суспільства ; здатність спілкуватися 
державною та іноземною мовою; здатність до адаптації та дій в новій ситуації; здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо, 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, Практикум рекламних презентацій, 
Управлінські рішення в процесі українського державотворення, що відповідають ПРН: асоціювати себе як члена 
громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, 
розуміти і вміти  користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, 
зокрема, членів колективу;
 визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку .

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
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
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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 «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» 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». 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 
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 «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» 
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. 

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)

Сторінка 9



Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої 
освіти ОП «Економіка підпрємств ІТ-бізнесу» 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 програмного забезпечення щодо обгрунтування 
економічних рішень, прогнозування доходів та прибутків ІТ-підприємств, визначення ефективності інвестицій в ІТ 
та інші проекти, обґрунтування типу політики формування капіталу підприємства  тощо), які добираються 
викладачем самостійно і прописуються у силабусі та робочій програмі навчальної дисципліни по кожному 
освітньому компоненту відповідно до програмних результатів навчання. 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 
освітніми компонентами відображено в ОП. Робоча програма передбачає кореляцію результатів навчання за 
дисципліною з програмними результатами навчання. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання, 
що обираються сприяють досягненню програмних результатів навчання.

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?

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 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 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti, 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.

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, а зміст освітніх 
компонент наведений у вигляді силабусів. В освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати 
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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/738 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 економіки функціонує 2 наукових гуртки: Акуальні проблеми економіки підприємства; 
IT-економіст http://www.dut.edu.ua/ua/348-robota-iz-studentami-kafedra-ekonomiki, у роботі яких студенти 
приймають активну участь. В рамках наукових гуртків проводяться наукові заходи з обговорення актуальних 
проблем розвитку економіки, 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 Міжнародної науково-практичної конференції «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери» 
(2019р.)  http://www.dut.edu.ua/uploads/p_347_66249728.pdfi та у інших збірниках цієї щорічної конференцїї.  
Також здобувачі вищої освіти за ОП залучені до реалізації наукових  госпдоговірних тем кафедри.

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 економіки оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у 
сфері економіки. 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: Економіка ІТ-підприємства, основи автоматизації 
економічних розрахунків, планування діяльності підприємства в частині вивчення нових контурів програмних 
продуктів 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 «АудитСервісГруп» у січні 
2020 р. завідувачем кафедри Гусєвою О. Ю. та доцентом кафедри  Ромащенко О. С. вдосконалено зміст дисциплін 
«Економіка ІТ-підприємства» та «Обґрунтування економічних рішень». Матеріали виступів та тез доповідей на 
конференції   Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку (м. Одеса, 23-24 травня 2019 р. були опрацьовані для 
оновлення змісту освітніх компонентів: Економіка праці та соціально-трудові відносини, планування діяльності 
підприємства, фінанси підприємств та фандрайзинг. 
Прийняті рішення щодо оновлення та затвердження змісту вище зазначених освітніх компонентів підтверджуються 
протоколом засідання кафедри від 31 серпня 2020 року Протокол № 1.

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 регіональних науково-практичних 
семінарів країн СНД та Грузії. 3 викладачі кафедри мають публікації наукових статей у міжнародних науко 
метричних базах Scopus та Web of Science. 
Інформування учасників освітнього процесу щодо можливостей міжнародного стажування, навчання здійснюється 
на сайті університету

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?
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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. 
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 «Економіка 
підприємств ІТ-бізнесу» 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 навчальних дисциплін. 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 або розрахунково-графічного завдання, 
курсового проекту(роботи) тощо. 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.

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)?

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 
«Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 1244 від 13.11.2018 р.). 
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.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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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, 
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. 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 проводиться анонімне опитування студентів 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti, де студент дає свою оцінку. 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 (хвороба, сімейні обставини та 
ін.), 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. 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 під час 
підсумкової атестації.

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

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. 
На ОП таких випадків 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 
академічної доброчесності?
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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, 
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 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti; підписанням кожним учасником освітнього процесу Декларації про академічну доброчесність; 
наявності сторінки на сайті кафедри з популяризацією серед здобувачів вищої освіти інформації щодо академічної 
доброчесності.

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 недоброчесну поведінку. 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 висновки 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 
кваліфікації, рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової дисципліни, а також оцінка 
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діяльності викладача здобувачами освіти через опитування http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-
vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. При призначенні на роботу 
укладаються строковий трудовий договір (контракт). 

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

Зацікавленість роботодавців у співпраці з кафедрою економіки, і навпаки, щороку зростає, про що свідчить 
збільшення кількості укладених договорів (з 2 договорів у 2017 р. до 6 договорів у 2020 р.) Роботодавці активно 
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при обговоренні, 
оновленні та модернізації ОП; рецензуванні ОП; 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, Використання прикладних програмних рішень 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8990-studenti-specialnosti-ekonomika-otrimali-sertifikati-vid-kompanii-partnera-
audit-servis-grup_kafedra-ekonomiki при рецензуванні кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти; забезпечують 
проходження практики на підприємстві та виступають керівниками практики від підприємства  
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8080-praktika-v-mizhnarodniy-it-kompanii-miratech-yak-nezaminniy-krok-u-
pidgotovci-novogo-pokolinnya-biznes-lideriv_kafedra-ekonomiki; наданням програмно-апаратних комплексів для 
проведення практичних занять ; підвищенням кваліфікації НПП у компаніях-партнерах 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8038-suchasni-programni-produkti-dlya-biznesu-onovlennya-ta-
navchannya_kafedra-ekonomiki; наданням інформації про вакантні посади у компаніях-партерах кафедри та 
зацікавленості у випускниках, які навчаються за даною ОП 

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 Зокрема, до проведення занять залучаються представники ТОВ «Телеканал «Прямий» – Олексій 
Сергійовичй Науменко http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8915-vidviduvannya-telekanalu-pryamiy-yak-element-
praktikoorientovanogo-navchannya-studentiv_kafedra-ekonomiki та ТОВ «Миратех Корпорація» – Володимир 
Хомченко http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-7777-karera-dlya-ekonomistiv-v-it-kompanii-yak-stati-zatrebuvanim-
specialistom-na-visokokonkurentnomu-rinku_kafedra-ekonomiki під час вивчення наступних дисциплін: Економіка ІТ-
підпрєимства; Психологія підприємництва та бізнесу

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

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_65205460.pdf, з метою професійного розвитку викладачів ОП в університеті 
діє наступна система підвищення кваліфікації: стажування викладачів у вітчизняних та закордонних компаніях-
партнерах університету; 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. 

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.

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, в т.ч. з урахуванням пропозицій структурних підрозділів. Університет 
має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-
методичний центр новітніх технологій, редакційний відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, 
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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 «Лабораторія 
соціально-економічних досліджень". Крім даної лабораторії також використовуються й інші лабораторії 
університету https://cutt.ly/8jiNJYA. Бібліотека ЗВО забезпечує інформаційну базу для досягнення визначених ОП 
цілей та програмних результатів, загальний фонд якої становить 166463 примірників. Всі дисципліни, що 
викладаються на ОП, забезпечені навчально-методичними посібниками, рекомендаціями, що постійно 
оновлюються та розміщуються в електронній бібліотеці http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/726. В системі 
дистанційного навчання MOODLE розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали 
http://dl.dut.edu.ua

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 
http://www.dut.edu.ua/ua/929-zagalna-informaciya-studentska-rada, 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 http://www.dut.edu.ua/ua/929-zagalna-
informaciya-studentska-rada. 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 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. 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  http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti найвищий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти (за 5-ти бальною шкалою) 
виявлено освітньою та соціальною підтримкою – 4,9; дещо нижчий, організаційною та інформаційно-
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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. У здобувачів ОП 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). У разі потреби створюється тимчасова комісія, яка перевіряє факти, 
після чого приймається рішення відповідно до чинного законодавства. 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

Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОП реалізуються згідно Положення про освітні програми у 
Державному університеті телекомунікацій, затвердженого на засіданні Вченої ради від 25.05.2020 р. протокол №18 
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. Щорічно, готуючись до нового навчального року 
розробляється наказ ректора, що конкретизує вимоги до перегляду освітніх програм, навчальних планів, робочих 
програм навчальних дисциплін. Для перегляду ОП створюється робоча група, до якої входить гарант ОП, науково-
педагогічні працівники, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти та випускники. Проект ОП розміщується на сайті 
кафедри для обговорення. Заповнивши анкету гаранту ОП надходять пропозиції до ОП 
http://www.dut.edu.ua/ua/1803-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti. 
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 
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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. 
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 051 «Економіка»; 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 освітнього компоненту; введено додаткові 
дисципліни, що розкривають спеціальні компетентності та вдосконалено структуру і послідовність вивчення освітніх 
компонентів, в т.ч. розширено можливості студентів вільного вибору освітніх компонентів та сформовано каталог 
освітніх компонентів вільного вибору.
В ОП 2020 року було включено компетентності та ПРН відповідно до вимог стейкхолдерів. 

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 робочої групи завжди входять здобувачі вищої освіти, які висувають 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. 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 Обгрунтування економічних рішень

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 зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження 
та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і звертатися 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 забезпечення 
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. 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 на базі компаній-партнерів. 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 внесено зміни до наповнення деяких тем, зокрема в частині вивчення нових контурів 
програмних продуктів 1С: Підприємство 8 та BAS ERP; із навчального плану було виключено дві дисципліни 
(транснаціональні корпорації та протидія манпулятивним технологіям), 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 
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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. 

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 ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» 
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 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За даною ОП акредитацій не проводилось.

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

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

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-науковий 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; Відділ організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів 
відповідає за забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів організації 
науково-дослідної роботи студентів; 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 
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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 
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, 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

http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy

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

 http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy

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 
Слабкі сторони ОП: - відсутність практики використання дуальної освіти за час реалізації ОП;
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- 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 
відповідності до Стратегії розвитку університету упродовж 3 років планується:
- розширити співпрацю із закордонними і вітчизняними підприємствами з метою забезпечення практик і стажувань 
студентів у міжнародних компаніях;
- продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази, у першу чергу за рахунок придбання нових 
програмних продуктів;
- 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 і 
спільних краудфандингових платформ.

 

 
          
  

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: 

Дата: 
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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

Силабус Облік і 
аудит 

Гужавіна.pdf

HuaVGrCfrNXDhV16
atBpK6VBZRzlZIObz

Q101aev58w=

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 Of ice 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.

Психологія 
підприємництва та 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус Психологія 
ПБ Хлевицька.pdf

9HWwB0TDGRAsUk
TW7IBGRaTYnYWH
zXpBNRI+XCwimZU

=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Міжнародна 
економіка

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнаародна 

економіка 
Сукурова.pdf

0ZTgvW1/I6ECz3y4
EcRxueJbwqKEBGG

wdfm7PPtJCKU=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 



MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Планування 
діяльності 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус 
планування 
діяльності 

підприємства 
Воскобоєва.pdf

xQdRwj1yRAHqbQw
q7SCyJpbbM/f4fY8F

eTu4rkbAQo0=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Формування бізнес-
моделі підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус 
формування бізнес-

моделі 
підприємства 
Ромащенко.pdf

24IJDDGNJ5MvacA
Rst5mQ2TfOh13Wa5

FiVz7vV6YNCo=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Економіка 
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус економіка 
інноваційної 
діяльності 

Сукурова.pdf

QodhYjpfVDLUMF7
n45rR/XHzKNdt4Dl

6uiEIBFzyf3c=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 



HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Бізнес-аналіз у 
цифровій економіці

навчальна 
дисципліна

Силабус бізнес-
аналіз у цифровій 

економіці 
Хлевицька.pdf

yVAaoAVSJKZeNxrZ
mllkGlL0RPFiUdW+

VU+wYO07Xs4=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Управління 
персоналом

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління 
персоналом 

Лазоренко.pdf

a0B8stZqsnXnnsEcK
6vnCDUIzNAS9DHe

n38AduSBOGc=

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 Of ice 2003, 2010

Управління витратами навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління 
витратами 

Голобородько.pdf

q10s2MpXvUBdtlfUB
uKCBE6qQeQqpRLE

1O5m9xQHQZw=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Фінанси, гроші і 
кредит

навчальна 
дисципліна

Силабус Фінанси, 
гроші та кредит 
Голобородько.pdf

efzWI+bdRqbKoJCz
Sht+UEpA4zMf14X2

bCFk8XR0GR0=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Моделювання 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

Силабус 
моделювання 

інформаційних 
систем 

Золотухіна.pdf

cIFDAca+KCOSVdFe
cYcwTuTs524IeqQVZ

bNo3d0f4IU=

Навчальна лабораторія 
№ 222 «Академія HUAWEI/ 
Авторизований центр 
міжнародної промислової 
сертифікації PEARSON VUE».
1.комп'ютери – 20 шт. , з них 12 
компютерів з спеціалізованим 
програмним забезпеченням для 
сертифікаційного тестування:
«Hp Intel Pentium CPU 3240»-5 
шт. (2015 року) 
«Intel Celeron CPU 2.7»-4шт. 
(2014 року)
«Intel Celeron CPU 3.2»-5шт. 
(2014 року)
 «Intel Celeron Dual CPU E 2180»-
3шт. (2014 року)
«Intel Pentium CPU G 2020»-4шт. 
(2019 року)
2. мультимедійна система BenQ 
MS 504- 1 шт.
3. Комутатори HP ProCurve 
2610-24/12 PWR Network PoE 
Switch 
J9086A – 2 шт;
4. обладнання для 
широкосмугового доступу в 
INTERNET виробництва Huawei 
та RedBack:
RedBack SmartEdge400 – 2шт.
Huawei Smart AX MA 5303 – 1шт.
Extreme Sumit X 450 A 24 tDC – 
2шт.
Модем ADSL2+CPE WiFi- 4 шт.
Аналог. телеб.- 8 шт.
IP тел.. – 5 шт.
Атенюатор оптичної 
потужності
Вимірювач оптичної 
потужності
Тестер ANT-20SE
Комутатори HP ProGurve 2610-
24/12PWR Network PoE Switch J 
9086F- 2 шт. 
5. обладнання Академії  Huawei:
Радіоконцентратор  Huawei 
RHUB 3808  –  1 од.; 
Huawei Quidway S3328TP-PWR-E1 
– 1 од.; 
мережевий термінал Huawei 
MA5620G-24 – 1 од.; 
інтегрований пристрій доступу  
Huawei IAD132E(T) – 8 од.; 
інтерфейс портів  Huawei 32 port 
analog interface (in box) – 2 од.; 
термінал Huawei SC-POTS 32 – 3 
од.;
мультисервісний шлюз 
контролю Huawei MA5200F-2000 
– 4 од. 

Обгрунтування 
економічних рішень

навчальна 
дисципліна

Cилабус 
обгрунтування 

економічних рішень 
Ромащенко.pdf

f6jLDDrPWMte5Lbv
MyO0TcTTI8bspWH

v5Y6EycMbCcI=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Управління життєвим 
циклом компаній

навчальна 
дисципліна

Cилабус 
Управління 

життєвим циклом 
компаній Гусєва.pdf

oMZYZlSLapGE9lH5
pBChUJBFBYIdHug

QH/6zG4OMtz0=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством.

Менеджмент і 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Менеджмент і 

адміністрування 
Лазоренко.pdf

CM2bTYKLMipBL3f
DtJWS6WY4Xvh4Uh
jcRmI8aNYbHHA=

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 Of ice 2003, 2010

Фінанси підприємства 
і фандрайзинг

навчальна 
дисципліна

Силабус Фінанси 
підприємства та 

фандрайзинг 
Хлевицька.pdf

CjkrwuOFl/EEqsI3n
GbTUDkO+ML1RzQj

FIAO3WOcBwM=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення



інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Курсова робота 
"Планування 
діяльності 
підприємства"

курсова робота 
(проект)

МР Курсова робота 
планування.pdf

CP1DdAp1jjOqPjCZoI
ciAjlf7CG3P+Q2L76q

H60PHE8=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Ознайомча практика практика МР Ознайомча 
практика.pdf

wghdNFdwi76c2JhQ
m6tyKpgiFKRsI2/ux

LpkXhuTykY=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Виробнича практика практика МР Виробнича 
практика.pdf

7sP2neIB6qfMbXHA
zy2g1F+FJWtbRcpGt

f6ylGbVMJY=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 



підприємством

Переддипломна 
практика

практика МР Передипломна 
практика.pdf

6yyqWO1BSpucKJlR
2SgUO/I8WTrj5mv9

KbQOVM/way8=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

МР Дипломна 
робота.pdf

Frs7UHK41SB51YPLc
WNxg24C0BwqqlXM

uvCYRQe1DCQ=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством.

Засади відкриття 
власного бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус ЗВВБ 
Воскобоєва.pdf

dJHvn71DPVNhOqfb
TuIRvOyxUkd6kZnb

1YNw/D/LnSE=

1. Навчальна лабораторія №418 
«Соціально-економічних 
досліджень». комп’ютери Іntel(R) 
Core (TM)2 Duo CPU ОЗУ:2 ГБ - 15 
шт.(2016 р.). Мультимедійна 
система BenQ MS 504-1 шт. 
(2016). Microsoft Office 2003, 2010, 
Пакет WORD, EXCEL,  MATLAB, 
MATHCAD, NET CRAKER 
PROFESSIONALI, ОСА – аналіз та 
узагальнення соціологічних 
досліджень, Microsoft project 
expert  - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус 
,HohliBuilder, GoogleCharts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення інфографіки, Microsoft 
Power BI. 1С: Підприємство 8; 
BAS ERP 

Стратегія 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус Стратегія 
підприємства 
Хлевицька.pdf

AdkcGOBfRa2ynByc
HNHnzEaukAQZcVh

Jn5OJC+gngP8=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус Соціальна 
відп бізнесу 

Хлевицька.pdf

AEKA3nwrV1NcGFD
Rat8shKQktSqQHN
me3Q79o5fU+9U=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Основи статистики і 
прогнозування 
економічних процесів

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
статистики ІПЕП 

Голобородько.pdf

YvNz5/V2jb+5OX+3
sdmk3cL0MbrUNRR

Iex6bgRDDirQ=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці

навчальна 
дисципліна

Силабус Соц труд 
відносини та ЕП 
Ромащенко.pdf

G5cOosBZNZMudG
DfRPbU0drP7apSh2
Vq7sdJ/VDwDz0=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус Інозмена 
мова Семенов.pdf

p2t0Hl08z7076yN1u
LUmFkjUIw/3D47gQ

NZG9hlyM58=

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 Of ice 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

Силабус ВМ 
Власик.pdf

+iSetVJ51wb6jzZkB5
yS8G3F6JuXg0Q/jYv

kRh6Ax54=

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(виробництв
а 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 Of ice 
2003, 2010 WORD, EXCEL, 
MATLAB, MATHCAD, 
NETCRAKERPROFESSIONAL, 



Спеціальне програмне 
забезпечення Maxima

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Cилабус Економіка 
підприємства 

Гусєва.pdf

8aujhDJTWeAaUPcJ
O63JX8qG/tRmsC6y

h62J/2oK+O0=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Силабус  ЕТ 
Cьомкіна.pdf

Lrw2oppz/iXFigW8g
KgcwmcEYc1N3KWj

o53+v3U3LOQ=

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 Of ice 
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.

Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

навчальна 
дисципліна

Силабус ЗІТЗ 
Вишнівський.doc.pd

f

invdGb7BdwMAlX/k
35WT95U3tgJdRb0Z

Jht9Z6cGHjE=

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_A
LL/drive/ Пошукова система 
Google (Freeware license) 
https://www.google.com
Cisco Packet tracer –
https://www.netacad.com/ru/cour
ses/packet-tracer Arduino IDE – 



https://www.arduino.cc/en/main/s
oftware 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/D
ownloads, 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,Novafor
Windows

Групова динаміка і 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Силабус ГДК 
Виноградова.pdf

EDtaiddHhsqcQ61da
DO3kiouqtbuYtPSqu

SrXNg8JSA=

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 Of ice 2003, 2010, 
Microsoft Power BI – для 
аналітики і візуалізації 
інформації Jira, Slack, Skype –
для організації роботи над 
проектами, Only Of ice –
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

Силабус СЕБЖ 
Сергєєва.pdf

kj9mNCdUP23rI8K8
FaDFWLEqKtgdC/25

juDpL+s1eMw=

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

Практикум рекламних 
презентацій

навчальна 
дисципліна

Силабус 
ПрРеклПрез 
Крижко.pdf

nzLHQjM2u3AI5hqw
JzSq/ifQTJZko8Doy6

xzq+Gcmaw=

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 Of ice 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, V

Цифрова економіка навчальна 
дисципліна

Силабус Цифрова 
економіка 

Голобородько.pdf

CEgmGGxqdcmmOz
Q1Q/ZUEKcgLjgb/z8

6yc1OL+WBBj4=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус ділові 
комунікації 

Сидоренко — 
копия.pdf

uqhZVGbvw8FRkpos
CON8hOJ+/Ju71k6G

VvnPYgkA2B0=

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 Of ice 
2010, Opera,
Of ice 2003, EZET, Adobe Reader 8, 
Total Commander, Chrom, 1С 
підприємство. Ліцензоване 
програмне забезпечення:
1. «Система електронного 
документообігу АСКОД»; 2. 
Системи «ДІЛО», 
«АРХІВНЕДІЛО»

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус філософія 
Качмала.pdf

FIhGXuxCUGXttnnF
g6ZrbB77z3iVJ9dH7

yl4h8vSyHQ=

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 
Of ice 2010

Управлінські рішення 
в процесі українського 
державотворення

навчальна 
дисципліна

Силабс УРПУД 
Мельничук.pdf

ZcSBeIA0VPoBuPdO
n4Z9ZfpL7cckb/2HC

OMebbfvrjM=

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 Of ice 2003, 2010

Етика ділового 
спілкування та 
риторика

навчальна 
дисципліна

Силабус ЕтикаДСР 
Дубовик.pdf

9X/ipfo0YznPJxA+J
s+RAQsWnxXx3iTLv

GsJCFU+IRs=

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 
Of ice 2010

Хмарні технології навчальна 
дисципліна

Сілабус Хмарні 
технології 

Зінченко.pdf

YxkJ1F1zRh1LEzNhZ
xj+j/c680n2xOXq3P

EefAkrymM=

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/D
ownloads, Freeware Licence.

Штучний інтелект навчальна 
дисципліна

Силабус Штучний 
інтелекс 

Звенігородський.pdf

+DNHg3+KVpVFzb
KWMm+/q7e3y9a5R
neqmwHVnBD3kLU

=

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.

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Силабус 
Маркетинг 

Совєршенна.pdf

DnNtZyTtHPEeuYt7f
rhjix8cnH+HWJYHx

YP7U90zH8g=

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 Of ice 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.

Регіональна економіка навчальна 
дисципліна

Силабус 
Регіональна 
економіка 

Воскобоєва.pdf

UKERk7e5Nkai3Fcx7
9/dFvVMontY2zUgo

eX02bLNXvw=

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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Глобальні виклики та 
інформаційна 
політика України

навчальна 
дисципліна

Силабус ГВІПУ 
Гусєва.pdf

K6saxIttNthqO7SiZv
DHaWmxjNOZnyYP

XmypHyyYt/Q=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 



WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Основи автоматизації 
економічних 
розрахунків

навчальна 
дисципліна

Силабус основи 
автоматизації 

економічних 
розрахунків 

Ромащенко.pdf

SFCh5SsafaqPeZYD/
+SfWMkjhDnljUzb4

NKu1Z2NZZU=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

Економіка ІТ-
підприємства

навчальна 
дисципліна

Cилабус Економіка 
ІТ-підприємства 

Гусєва.pdf

3EAnrG6R1TnXMCv
K9v/2g7TnNCQ1uWs

p/83vft7Q0RU=
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 Of ice 2003, 2010, Пакет 
WORD, EXCEL, MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Microsoft project 
expert - здійснення прогнозування 
соціальних процесів, Парус, 
HohliBuilder, Google Charts, 
Vizualize-онлайн сервіси для 
створення
інфографіки, ОСА, Microsoft Power 
BI, 1С Підприємство 8.3, BAS ERP 
: комплексне управління 
підприємством

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



263831 Золотухіна 
Оксана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
магістра, 

Донецький 
державний 

інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

програмне 
забезпечення 

автоматизован
их систем

20 Моделювання 
інформаційних 
систем

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.5), 30.8), 30.10), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.16)

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Turinskyi O. Model 
and Development of 
Plasma Technology for 
the Protection of Radio-
electronic Means of 
Laser Emission/ O. 
Turinskyi, M. Iasechko, 
V. Larin, D. Dulenko, V. 
Kravchenko, O. 
Golubenko, D. Sorokin, 
O. Zolotukhina // 
International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2019. – 
Vol. 8. – No5 – P. 
2429–2433. (SCOPUS)
30.2) наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Золотухіна О. А. 
Інфологічне 
моделювання 
інформаційної 
системи контролю 
витрат ресурсів. / О. А. 
Золотухіна // 
Штучний інтелект. – 
2017. – № 3-4. – С. 
213-223.
2. Шушура О. М. 
Функціональне 
моделювання 
інформаційної 
системи управління 
ресурсами 
підприємства в умовах 
невизначеності або 
недостовірності даних. 
/ О. М. Шушура, О. А. 
Золотухіна // Зв’язок. 
– 2017. ¬– № 6 (130). 
– С. 52-57.
3. Золотухіна О. А. 
Структура 
інформаційної 
технології контролю 
витрат ресурсів. / О. А. 
Золотухіна// 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. – 2018. – 



№1 (58). – С. 96-104.
4. Золотухіна О. А. 
Прийняття рішень з 
управління ресурсами 
в умовах наявності 
недосконалих даних. / 
О. А. Золотухіна 
//Зв’язок. – 2018. – № 
2 (132). – С. 35-41.
5. Zolotukhina O. A. 
Using fuzzy sets to 
unify the presentation 
of some types of 
imperfect information 
in resource supervising 
systems. / O. A. 
Zolotukhina // Sciences 
of Europe. – 2018. – 
Vol. 2. – No 27. – P. 55-
59.
6. Шушура О.М. 
Фактори створення 
стратегії безпеки 
інформаційних 
технологій сучасного 
підприємства/ 
Шушура О.М., 
Довбешко С.В., 
Золотухіна О.А., 
Асєєва Л.А. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. – 2019. – 
№2 (63). – С. 5-13.
7. Zolotukhina O.A. 
Methods for 
constructing virtual 
laboratories/ 
Bondarchuk A.P., 
Storchak K.P., 
Nehodenko O.V., 
Shtimmerman A.M., 
Reznyk S.Yu. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. – 2019. – 
№3 (64). – Р. 83-89.
8. Сторчак К. П. 
Формализация знаний 
о задачах управления 
воздушным 
движением для 
перспективных систем 
управления 
воздушным 
движением / Сторчак 
К. П., Бондарчук А. П., 
Василенко Д. Е., 
Шушура А. Н., 
Золотухина О. 
А.//Зв’язок. – 2019. – 
№ 2 (138). – С. 12-16.
30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії;
1. Шушура О.М., 
Золотухіна О.А. Логіка 
та алгоритми обробки 
даних. Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ,  
2019. – 121 с.
30.5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії



1.європейський проект 
програми Erasmus+ 
«University-enterprises 
cooperation in game 
industry in Ukraine» 
№561728-EPP-1-2015-
1-ES-EPPKA2-CBHE-
JP-GameHub, 2017 р.
30.8) 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;
1.відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Аналіз та 
специфікація вимог до 
інформаційної 
системи контролю 
витрат пального 
автомобільним 
транспортом 
підприємства»;
2.член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Телекомунікаційні 
інформаційні 
технології», 
Державний 
університет 
телекомунікацій.
30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
- завідувач кафедри 
системного аналізу;
30.13) наявність 
виданих навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування:
1.Аналіз вимог до 
інформаційних систем 
[ Електронний ресурс 
] : Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Золотухіна О.А.; 
кафедра системного 
аналізу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=683
2. Інтерфейси 
інформаційних систем 
[ Електронний ресурс 
] : Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / 
Золотухіна О.А.; 
кафедра системного 
аналізу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=71
3. Аналіз та 
застосування 
технологій 
програмування [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / 
Золотухіна О.А.; 
кафедра системного 
аналізу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=684
30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 



діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
- керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Спортивне 
програмування»
30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Бондарчук А.П., 
Золотухіна О.А., 
Сторчак К.П., Шушура 
О.М. Аналіз чинників, 
які перешкоджають 
формуванню культури 
академічної 
доброчесності 
бакалаврів в галузі 
знань «Інформаційні 
технології» 
//Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності / 
Збірник наукових есе 
учасників 



дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян 
(Республіка Польща, 
Варшава, 11.03 – 
23.03.2019). – 
Варшава, 2019. – С.24-
29.
2. Золотухіна О. А. 
Сучасні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології для 
контролю витрат 
палива 
автомобільним 
транспортом. // 
Електронні та 
мехатронні системи: 
теорія, інновації, 
практика: збірник 
наукових праць за 
матеріалами IІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
4-5 грудня, 2017 р. / 
Полтавський 
національний 
технічний університет 
імені Юрія 
Кондратюка. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – С.112-114.
3. Золотухіна О. А. 
Інформаційна 
технологія на основі 
нечіткої логіки для 
розрахунку витрат 
палива 
автотранспортом при 
виконанні 
специфічних робіт. // 
Проблеми 
інформатизації: 
Матеріали дев’ятої 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Київ: ДУТ, НТУ; 
Полтава: ПНТУ; 
Катовице: КЕУ; 
Париж: Університет 
Париж VІІ Вєнсент-
Сен-Дені; Вільнюс: 
ВДТУ; Харків: 
ХНДІТМ, 2017. – С.69-
70.
4. Шушура О. М. 
Аналіз характеристик 
недосконалості даних 
системи управління 
ресурсами 
підприємства. / О. М. 
Шушура, О. А. 
Золотухіна // VІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених з 
автоматичного 
управління. – Херсон, 
2018. – С.24-25.
5. Золотухіна О. А.  
Особливості 
інфологічного 
моделювання 
недосконалих даних в 
інформаційній 
системі контролю 
витрат ресурсів. // ІІІ 



Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційна 
безпека та 
комп'ютерні 
технології». – 
Кропивницький, 2018. 
– С.298-299.
6. Золотухіна О. А. 
Компоненти 
інформаційної 
технології контролю 
витрат ресурсів. // 
Проблеми 
інформатизації. 
Десята міжнародна 
науково-технічна 
конференція. – Київ: 
ДУТ, 2018. – С. 85.
7. Золотухіна О. А. 
Функціональне 
моделювання задач 
управління ресурсами 
підприємства з 
урахуванням 
недосконалості даних. 
// Проблеми 
інформатизації. 
Десята міжнародна 
науково-технічна 
конференція. – Київ: 
ДУТ, 2018. – С.86.
8. Золотухіна О. А. 
Прийняття рішень в 
системі управління 
ресурсами з 
урахуванням 
наявності 
недосконалої 
інформації. // 
Автоматизація, 
контроль та 
управління: пошук 
ідей та рішень (АКУ-
2018): збірник 
наукових праць ІV 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
учених, аспірантів та 
студентів в м. 
Покровську 22-23 
травня 2018 р. – 
Покровськ: ДонНТУ, 
2018. – С.182-183.
9. Золотухіна О. А. 
Уніфікація 
представлення 
недосконалої 
інформації 
інформаційної 
системи контролю 
витрат ресурсів. // VI 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
студентства та молоді 
«Світ телекомунікації 
та інформатизації». – 
Київ: ДУТ, 2018. – 
С.181-182.
10. Золотухина О. А. 
Интеллектуальный 
контроль ресурсов 
транспортной службы 
предприятия. // 
Регіональна 
конференція МСЕ для 
країн Європи та СНД  
«Цифрове майбутнє 
на базі 4G/5G». – 



Київ: ДУТ, 2018. – 
С.45-46.
11. Золотухіна О.А. 
Використання 
нечітких дерев рішень 
в інформаційних 
системах. // 
Інформатика, 
управління та 
штучний інтелект. 
матеріали четвертої 
міжнародної науково-
технічної конференції 
студентів, магістрів та 
аспірантів. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 
С.48.
12. Золотухіна О.А. 
Використання Web-
технологій в 
діяльності  
будівельної компанії 
«Коралл»/ О.А. 
Золотухіна, І.О. 
Прикащиков 
//Проблеми 
інформатизації. 
Десята міжнародна 
науково-технічна 
конференція. – Київ : 
ДУТ, 2018. 
13. Золотухіна О.А. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в 
діяльність куратора 
навчальної групи ВНЗ 
/ О.А. Золотухіна, А.А. 
Мазаєва//Проблеми 
інформатизації. 
Десята міжнародна 
науково-технічна 
конференція. – Київ : 
ДУТ, 2018.
14. Svyatnyy V.A. 
Blockorientierte 
Simulationssprache der 
parallelen 
Simulationstechnik/ 
V.A. Svyatnyy, M. 
Resch, O.A. 
Zolotukhina// Пятая 
международная 
конференция 
МОДЕЛИРОВАНИЕ-
2016.  – Институт 
проблем 
моделирования в 
энергетике им. Г.Е. 
Пухова НАНУкраины. 
- Киев, 25-27 мая, 
2016. – С. 28-36.
30.16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- членство у 
професійному 
співтоваристві ISOC.

177867 Вишнівський
Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікаці
й, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.17010101 

безпека 

35 Застосування 
інформаційно-
телекомунікаці
йних засобів

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.4), 30.7), 30.8), 
30.10), 30.11), 30.12). 



інформаційних 
і 

комунікаційни
х 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

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection.
1. 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.2018.08.0
2).
30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
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.

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії.
1. Діагностування 
аналогових і 
цифрових пристроїв 
радіоелектронної 
техніки 
Монографія./Вишнівс
ький 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.
30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 



здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
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.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН.
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.
30.8) 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.
1. Виконання функцій 
головного редактора 
наукового журналу 
«Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку.»
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
1. Завідувач кафедри 
Інформаційної та 
кібернетичної 
безпеки;
2. Завідувач кафедри 
Комп’ютерних наук.
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
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).
30.12) Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
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.

348274 Гужавіна Іна 
Василівна

доцент 
кафедри 
підприємни
цтва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
економіки та 

господарського 
права, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034987, 

виданий 

16 Облік і аудит Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.8), 30.13), 30.14), 
30.15), 30.18).

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 



08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034918, 
виданий 

25.04.2013

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
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)
30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Гужавіна І. В. 
Особливості обліку 
запасів на 
торговельних 
підприємствах. 
Ефективна економіка. 
2020. № 12.  URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=8420
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
3. Згурська О.М., 
Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. 
Фундаментальні 
тренди розвитку 
світової біржової 
торгівлі. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2020. № 24. С. 5 - 9.
4. Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Згурська 
О.М. Методологічні 
засади управління 
прибутком 
торгівельного 
підприємства.  
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2020. № 1 (31). С.107-
113.
5. 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.
6. Гужавіна І.В.  
Класифікація витрат 
як основа 
управлінського обліку 
Ефективна економіка. 
2021. № 1 (подано до 
друку)
7. 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
8. Гужавіна І.В. 
Фінансова стратегія та 
її роль в системі 
управління 
підприємством  
Економіка. 
Менеджмент. 
Бізнес.2019. № 4 (30). 
С.85-91.
9. Астапова Г.В., 
Гужавіна І.В. 
Методичне 
забезпечення 
реалізації 
інвестиційної моделі 
приватизації 
авіаційних 
підприємств Збірник 
наукових праць 2016. 
Вип. 54. – С. 3-10.
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.
11. Гужавіна І.В. 
Вдосконалення оцінки 
показників фінансової 
стійкості 
підприємства.. 
Збірник наукових 
праць Проблеми 
системного підходу в 
економіці. Вип.58., 
2017, С. 30-38.
12. 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.
30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. 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,
2. Згурська О.М., 
Гужавіна І.В., 
Пильнова В.П. Облік і 
аудит. Навчальний 
посібник К.: ДУТ, 
2020. 221 с.
3. Капелюшна Т.В., 
Гавриш О.М., 
Гужавіна І.В. 
Інвестиції та 
кредитування: навч. 
посіб. К.: ДУТ, 2020. 
202 с.
4. Сьомкіна Т.В., 
Згурська О.М., 
Гужавіна І.В. 
Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=611 
30.8) 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:
1. відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою: «Механізм 
підтримки 
підприємництва в 
інформаційно-
телекомунікаційній 
сфері» (номер 
державної реєстрації 
0120U105369).
2. відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою: «Забезпечення 
розвитку торговельної 
діяльності 
підприємств» 
(реєстраційний номер  
0120U105094).
3. відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою: «Формування 
економіко-правової 



платформи 
інноваційного 
підприємства» 
(реєстраційний номер 
0117U006381).
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. 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.
2. 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/co
urse/view.php?id=621
3. 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/co
urse/view.php?id=225 
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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/co
urse/view.php?id=926
8. 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/co
urse/view.php?id= 
2978
9. 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/co
urse/view.php?id= 
2982
30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
- керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«IT-підприємець». 
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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.
2. 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.
3. 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
4. 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
5. 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.
6. 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
7. 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.
8. 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
9. 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
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:



Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю: 
1. ТОВ «Аудиторська 
фірма «Донбасс Аудит 
Сервіс» Договор № 
1281/тм від 03.09.2018 
р.
2. ТОВ «Атем Груп» 
Договір про 
співпрацю 03/2017 від 
18 січня 2017 року
3. ТОВ «Хоум 
Індівідуал» Договір 
про співпрацю 
№26/2019 від 20 
грудня 2019 року

322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

15 Психологія 
підприємництв
а та бізнесу

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.5), 
30.7), 30.8) 30.11), 
30.13), 30.17). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.

1. Хлевицька Т. Б. 
Моделювання 
стратегії логістичного 
управління 
грошовими потоками 
суб’єктів 
господарювання. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 4. С. 93 – 100.  
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. Хлевицька Т.Б., 
Плевако Н.О. 
Науково-методичний 
підхід до вибору 
фінансової стратегії 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2020. № 4. Прийнято 
до публікації. 

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Хлевицька Т.Б. та ін. 
Стратегія 
підприємства: 
навчальний посібник 
(з грифом МОНУ, 
лист № 1/11-5521 від 
15.04.2014 р.). 
Донецьк. ДонНУЕТ. 
2014. 420 с. 
2. Гусєва О.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Психологія 
підприємництва і 
бізнесу. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 262 с. 
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Хлевицька Т. Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Навч. 
Посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 222 с. 
4. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
5. Внутрішня торгівля: 
регіональні аспекти 
розвитку: монографія. 
- Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
6. Развитие 
внутренней торговли: 



Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
7. Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина – 
Россия – Беларусь: 
монография / под 
общ. ред. Л.И. Донец. 
– Донецк, ДонНУЭТ, 
2013. – 592 с. - С. 242-
459.
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
- 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”.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
- Участь о робочій 
групі МОНМСУ щодо 
розробки Методичних 
рекомендацій із 
впровадження 
дисципліни 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність» на 
різних рівнях 
освітньо-професійної 
підготовки студентів 



за галузями знань 
«Економіка та 
підприємництво» та 
«Менеджмент 
організацій», 2010.
- Участь у Робочій 
групі Представництва 
ООН в Україні щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
оцінки ефективності 
заходів корпоративної 
соціальної 
відповідальності», 
2013.
- Участь у Робочій 
групі Міністерства 
соціальної політики 
України щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
формування та 
розвитку в Україні 
системи соціальної 
відповідальності 
бізнесу (регіонально-
галузевий рівень)», 
2013.
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
-Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Управління 
стратегічними 
змінами та 
формування систем 
економічної безпеки 
як складові 
забезпечення сталого 
розвитку підприємств 
сфери товарного 
обігу» (державна 
реєстрація № 
0108U011129) 
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Бойко Н. І. на тему: 
«Формування 
інформаційних 
потоків та управління 
ними в логістичній 



системі торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Мізюк Б. М.), Львів, 
ЛКА, 2009;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Андрійця В. С. на 
тему: «Оптимізація 
грошових потоків 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Бланк І. О.), Київ, 
КНТЕУ, 2011; 
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
ХОМІВ О. В. на тему: 
«Формування 
механізму 
економічної безпеки 
підприємств 
роздрібної торгівлі» 
(науковий керівник – 
Апопій В.В.), Львів, 
ЛКА, 2012;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Кокнаєва М. О. на 
тему: «Засади 
управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Гринкевич С. С.), 
Львів, ЛКА, 2012.
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Психологія 
підприємництва та 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
2. Соціальна 
відповідальність 



бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10.1994 – 01.2002 рр. 
– економіст відділу 
міжнародних 
банківських операцій 
АКБ 
«Донвуглекомбанк»
01.2002 – 04.2002 рр. 
– зам. директора, ТОВ 
«Крейг-Дінас»
04.2002 – 02.2004 рр. 
– економіст-аналітик, 
ПП «Альянс»
03.2004 – 08.2004 рр. 
– економіст, ТОВ 
«Донбаспромкомплек
т»
02.2015-10.2015 рр. – 
Головний бухгалтер 
ДУ «Інститут проблем 
штучного інтелекту 
МОН і НАН України»

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056114, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033457, 
виданий 

25.01.2013

39 Планування 
діяльності 
підприємства

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 
30.10), 30.13), 30.14), 
30.15), 30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О. В. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників.  
Торгівля, комерція, 
підприємництво. 
2012. Вип. 14. с.70-72. 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Torg_2012_14_18.
2. Воскобоєва О. В. 
Розробка стратегії  
диверсифікації 
виробництва.. 



Розвиток сучасної 
логістико-
орієнтованої 
економіки: збірник 
наукових праць 
ДонДУУ. Економіка. 
2012. Т.ХІІІ. Вип.227. 
с.68-76.
3. Воскобоєва О. В. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі впровадження 
логістичного підходу. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення системи 
управління 
підприємств в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць ДонДУУ. 
Економіка. 2012. 
Т.ХІІІ. Вип.232. с.68-
79.
4. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
5. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-



61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
11. 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: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2337
12. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
13. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 



Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
14. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
15. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”. 2020. 
№4(14). с.5-11. Режим 
доступу:  
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
16. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508



4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Воскобоєва О.В., 
Головінов 
М.І.Економіка 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник, 
Донецьк: ДонНУЕТ.  
2014. 65 с.
14. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  
системи управління 
основними фондами 
підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку 
його діяльності // 
Механізми стабілізації 
й розвитку діяльності 
підприємств: 
монографія / під ред.. 
О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. 
Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. 
с.285-296.
15. Воскобоєва О.В. 
Управление 
предпритием на 
основе эффективного 
использования 



ресурсного 
потенциала // 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донец
к: ДонНУЭТ, 2013.С. 
431-439.
16. Воскобоєва О. В. 
Управління 
основними фондами 
торговельного 
підприємства/Воскобо
єва О.В., Садєков 
А.А.//Монографія 
Донецьк: вид-во 
«Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- Заступник директора 
інституту економіки і 
управління ДонНУЕТ 
2007-2014 рр.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 



/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
2. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1481
4. Основи економіки 
та планування  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2044
5. Міжнародна 
економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2707
6. Економічні 



дослідження ринку та 
споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2042
7. Методичні 
рекомендації по 
підготовці до 
державного екзамену 
з освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр»  
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства»/Воско
боєва О.В., Фролова 
Л.В., Садєков А.А., 
Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, 
ДонНУЕТ. 2012. 195 с.
8. Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: метод. 
рек. для самост. вивч. 
дисц. для студ. 
спеціальності  
7.03050401, 
8.03050401  
«Економіка 
підприємства» ден. та 
заоч. форм навчання 
/Воскобоєва О.В., 
Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 
95 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 



організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
2. Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Воскобоєва О.В. 
Розробка стратегії 
управління 
виробничими 
запасами ТОВ «Георг 
Біосистем». Теорія і 
практика 
забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, 
(м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 



Полтава: Полтава: 
ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ». 2013. С.18-21
2. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації 
виробництва. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ 
міжн.наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк: 
ДонНУЕТ.2014.  С.66-
69.
3. Воскобоєва О.В. 
Формування 
замовлень в умовах 
диверсифікації 
виробництва. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його  конкуренто-
спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 27-28 
лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 
2014. С.129-133
4. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне 
проектування 
інформаційно-
технічної підготовки 
майбутніх спеціалістів 
зв’язку. Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі 
:Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м.Київ, 
16-17 березня 2017 р.) 
Київ: ДУТ. 2017. .С.61-
62.
5. Воскобоєва О.В. 
Кросворд як форма 
контролю знань 
Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики : Матер. 
Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. 
Полтава, 11-12 травня 
2017 року) Полтава: 
ПДАА  2017. 
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної  системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: матеріали  I 
міжнародної наук.-
практ.інтернет-конф., 
(Київ, Україна, 25 
жовтня 2017) 
К.:ДУТ,2017. с.27-30.
7. Воскобоєва О.В. 
Шляхи підвищення 



ефективності 
управління ПАТ 
«Світло шахтаря» на 
основі діагностики 
економічної 
діяльності. 
Економіко-правова 
платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
8. Воскобоєва 
Е.В.Развитие 
информационніх 
технологий в Украине. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
9. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
10. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 



16/07 від 16.06.2017 р.
226117 Ромащенко 

Ольга 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038335, 

виданий 
29.09.2016

10 Формування 
бізнес-моделі 
підприємства

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.13), 
30.15), 30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О.С.  
Моделювання 
ефективної системи 
управління 
товарними запасами 
торговельних 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Серія економічна. 
2013.  № 1. с.172-177. 
Режим доступу: 
http://journals.khnu.k
m.ua/vestnik/pdf/ekon
/VKNU-ES-2013-N1-
Volume1_196.pdf
2. Воскобоєва О.С.  
Інтегральна модель 
комплексної оцінки 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Моделі управління в 
ринковій економіці: 
зб.наук.  пр. 2013. Вип 
16. с.49-59 
3. Воскобоєва 
О.С.Оцінка якості 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Маркетинг: теорія і 
практика. збірник 
наукових праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. 
2014. с.38-45. 
4. Ромащенко О.С. 
Обгрунтування 
політики взаємодії 
торговельного 
підприємства із 
постачальниками на 
підставі комплексної 
оцінки ефективності. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 2. с. 81-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1509
5. Ромащенко О.С. 
Сучасні технології 
управління 
товарними запасами 



торговельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 3. с. 75-82. 
Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1599
6. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
7. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
11. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 



показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
12. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
13. Ромащенко О.С. 
Комплексна оцінка 
ефективності роботи з 
постачальниками. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні науки та 
світове господарство. 
Випуск 28, частина 2. 
2019 с. 76-82. Режим 
доступу: 
http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/ar
chive/28_2_2019ua/16.
pdf
14. Svitlana 
Lehominova, Ruslan 
Dymenko, Olga 
Romashchenko, Olga 
Loban. Competitive 
Advantage 
Management 
Enterprises with a focus 
on NBIC Components. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE) 
ISSN: 2278-3075, 
Volume-9 Issue-2, 
December 2019.рр.857-
862. Режим доступу: 
https://www.ijitee.org/
wp-
content/uploads/paper
s/v9i2/B6801129219.pdf

15. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
16. Lehominova S., 



Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
17. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
18. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”“. 2020. 
№4(14). с.5-11 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
19. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua



/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємства // 
Інноваційні 
механізми 
економічного 
управління 
підприємством: 
монографія / під ред. 
Л.В. Фролової. – 
Кривий Ріг: Видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2016.С. 333-371. 
14. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємств торгівлі: 
монографія. Кривий 
Ріг. Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О. 
2016. 234с.
15. Воскобоєва О.С. 
Эффективное 
управление 
товарными запасами 
// Современные 
императивы 
экономическоо 
управления 



предприятия на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія, Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013. С.155-
163
16. Voskoboeva O. An 
evaluation the 
effectiveness of 
inventory management 
in the consumer 
market/ O. Voskoboeva 
// Actual problems of 
consumer market 
development : 
monograph, Publishing 
House «Science & 
Innovation Center», 
St.Louis, Missouri, 
USA. – 2013. – Pp. 
126–133.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування. 
1. Обгрунтування 
економічних рішень 
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1011
2. Формування бізнес-
моделі підприємства  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?
id=3003
3. АРМ економіста  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 



університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2998
4. Основи 
автоматизації 
економічних 
розрахунків  
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1012
5. Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1010
6. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
7. Економіка 
неприбуткових 
підприємств  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1480
8. Регіональна 



єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. Воскобоєва О.С. 
Коефіцієнт 
оборотності – 
важливий показник 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості:  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(12-15 лютого 2012 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. С.40-42. 
(Особистий внесок 
здобувача: 
обґрунтовано 
комплексну модель 
оборотності товарних 
запасів).
2. Воскобоєва О.С. 
Ефективне  
управління 
багатономенклатурни
ми товарними 
запасами. Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(Донецьк, 30 січня 
2013 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2013. С.34-
37
3. Воскобоєва О.С. 
Управління 
товарними запасами 
на основі АВС – 
аналізу. Маркетинг на 
міжнародних ринках 
товарів і послуг: 
глобальні аспекти: 
матеріали ІV 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених . 
(14 -15 лютого 2013 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 



2013 С. 34-36.
4. Воскобоєва О.С. 
Оптимізація  
управління 
товарними запасами 
на підприємстві. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2014.  
С.123-126 
5. Воскобоєва О.С. 
Ефективність 
управління ТЗ на 
підприємствах 
торгівлі. Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(27-28 лютого 2014 р.). 
Донецьк : ДонНУЕТ, 
2014. С.133-136. 
6. Ромащенко О.С. 
Елементи концепції 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. Сучасні 
проблеми управління 
підприємствами: 
теорія та практика:  
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(м.Харків, 26 – 27 
березня 2015 р.). 
Харків, 2015. С.114-117
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
25 жовтня 2017 р.). 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 2017. 
С.36-38
8. Ромащенко О.С. 
Управління товарним 
асортиментом 
торговельно 
підприємства на 
основі АВС/FMR-
аналізу.  Економіко-
правова платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
9. Ромащенко О.С. 
Основные барьеры 
внедрения 



информационно-
комуникационных 
технологий в 
экономику Украины. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
10. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
11. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

15 Бізнес-аналіз у 
цифровій 
економіці

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.5), 
30.7), 30.8) 30.11), 
30.13), 30.17). 

30.2) Наявність не 



менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Хлевицька Т. Б. 
Моделювання 
стратегії логістичного 
управління 
грошовими потоками 
суб’єктів 
господарювання. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 4. С. 93 – 100.  
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. Хлевицька Т.Б., 
Плевако Н.О. 
Науково-методичний 
підхід до вибору 
фінансової стратегії 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2020. № 4. Прийнято 
до публікації. 



30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Хлевицька Т.Б. та ін. 
Стратегія 
підприємства: 
навчальний посібник 
(з грифом МОНУ, 
лист № 1/11-5521 від 
15.04.2014 р.). 
Донецьк. ДонНУЕТ. 
2014. 420 с. 
2. Гусєва О.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Психологія 
підприємництва і 
бізнесу. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 262 с. 
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Хлевицька Т. Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Навч. 
Посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 222 с. 
4. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
5. Внутрішня торгівля: 
регіональні аспекти 
розвитку: монографія. 
- Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
6. Развитие 
внутренней торговли: 
Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
7. Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина – 
Россия – Беларусь: 
монография / под 
общ. ред. Л.И. Донец. 
– Донецк, ДонНУЭТ, 
2013. – 592 с. - С. 242-
459.
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
- 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”.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
- Участь о робочій 
групі МОНМСУ щодо 
розробки Методичних 
рекомендацій із 
впровадження 
дисципліни 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність» на 
різних рівнях 
освітньо-професійної 
підготовки студентів 
за галузями знань 
«Економіка та 
підприємництво» та 
«Менеджмент 
організацій», 2010.
- Участь у Робочій 
групі Представництва 
ООН в Україні щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
оцінки ефективності 
заходів корпоративної 
соціальної 
відповідальності», 
2013.
- Участь у Робочій 
групі Міністерства 
соціальної політики 
України щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
формування та 
розвитку в Україні 
системи соціальної 
відповідальності 
бізнесу (регіонально-
галузевий рівень)», 
2013.
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 



виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
-Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Управління 
стратегічними 
змінами та 
формування систем 
економічної безпеки 
як складові 
забезпечення сталого 
розвитку підприємств 
сфери товарного 
обігу» (державна 
реєстрація № 
0108U011129) 
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Бойко Н. І. на тему: 
«Формування 
інформаційних 
потоків та управління 
ними в логістичній 
системі торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Мізюк Б. М.), Львів, 
ЛКА, 2009;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Андрійця В. С. на 
тему: «Оптимізація 
грошових потоків 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Бланк І. О.), Київ, 
КНТЕУ, 2011; 
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
ХОМІВ О. В. на тему: 
«Формування 
механізму 
економічної безпеки 
підприємств 
роздрібної торгівлі» 
(науковий керівник – 
Апопій В.В.), Львів, 
ЛКА, 2012;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 



на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Кокнаєва М. О. на 
тему: «Засади 
управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Гринкевич С. С.), 
Львів, ЛКА, 2012.
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Психологія 
підприємництва та 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
2. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10.1994 – 01.2002 рр. 
– економіст відділу 
міжнародних 
банківських операцій 
АКБ 
«Донвуглекомбанк»
01.2002 – 04.2002 рр. 
– зам. директора, ТОВ 
«Крейг-Дінас»
04.2002 – 02.2004 рр. 
– економіст-аналітик, 
ПП «Альянс»
03.2004 – 08.2004 рр. 
– економіст, ТОВ 



«Донбаспромкомплек
т»
02.2015-10.2015 рр. – 
Головний бухгалтер 
ДУ «Інститут проблем 
штучного інтелекту 
МОН і НАН України»

131354 Лазоренко 
Лариса 
Віталіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокорист
ування 

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

19 Управління 
персоналом

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.4), 
30.8), 30.11), 30.15), 
30.18).

30.2). Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1 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/journ
als/2020/51_2020/17.p
df 
2 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/emb/arti
cle/view/1970
3 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
4 Лазоренко Л.В. 
Матричні методи 
стратегічного 
планування діяльності 
підприємств зв’язку. 
Електронний ресурс] 
Економіка та 
суспільство.  2017.- 
№8/ URL: 
http//economyandsocie
ty.in.ua
5 Гудзь О.Є., 
Лазоренко Л.В. 
Ресурсне 
забезпечення 
соціально-
економічного 
розвитку діяльності 
підприємств зв’язку/  



Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 1(19). С. 5-11
6 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
7 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/Nvkhdu_e
n_2017_23(2)_.pdf 
8 Лазоренко Л.В. 
Методика визначення 
соціально-
економічного ефекту 
діяльності 
підприємств зв’язку. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4(12). С. 5-11
9 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/economic_2
8/1/29.pdf 
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1 Чала Н.Д., 
Лазоренко Л.В. 
Бюджетна система. 
Навчальний посібник. 
К: Знання-Прес, 2010.  
224 с 
2 Лазоренко Л.В. 
Соціально-
економічний розвиток 
підприємств зв’язку: 
стан та перспективи: 
[Монографія].  К: 
Талком, 2017. 279 с.
30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 



присудження 
наукового ступеня:
Підготувала 4 
кандидата наук:
1 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
2 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.
3 Ващенок Олег 
Петрович Управління 
ресурсним 
забезпеченням 
телекомунікаційних 
підприємств.,  
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 27.08. 
2020р.
4 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.
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
� відповідальний 
виконавець 
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”.
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
- Член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.861.03 за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)», 
Державний 
університет 
телекомунікацій
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1 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
2 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
3 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
4 Лазоренко Л.В. 
Формування 
фінансової стратегії 
діяльності 
підприємств. // 
Фінансові аспекти 
діяльності 
підприємств в умовах 
кризи.  Збірник тез.  
К: Університет 
«Україна»,  2015 . С 
46-52
5 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
6 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
7 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
8 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.
9 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
10 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 .
11 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
12 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
30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  
� Український центр 
інноватики та 
патентно-
інформаційних послуг 
ДП „Український 
інститут 
інтелектуальної 



власностіˮ договір про 
співробітництво №169 
від 17.06.2015 р.
� 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.
� Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби договір про 
співробітництво 
№324/2016 від 
28.12.2016 р.
� ПАТ „Укртелекомˮ 
договір про 
співробітництво 
№784 від 1.09.2016 р.
� ПРаТ „Фарлеп-
Інвестˮ договір про 
співробітництво 
№935 від 1.09.2016 р.
� ТОВ 
„ТриМобˮдоговір про 
співробітництво 
№498-12-1 від 
3.10.2015 р.
� ТОВ „Парус-
Регіониˮ договір про 
співробітництво 
№1133 від 18.11.2016 р.
�  ТОВ „М.Е.ДОКˮ 
договір про 
співробітництво №174 
від 31 серпня 2018 р.
� ТОВ „ІТ Спеціалістˮ 
договір про 
співробітництво №732 
від 1 лютого 2018 р.
� ТОВ „Інтелект-
Севісˮдоговір про 
співробітництво 
№382 від 6 
грудня.2017 р.
� ТОВ „Прокомˮ 
договір про 
співробітництво 
№147-17-2017 від 
11.11.2016 р.
� Гаврилівська 
сільська рада договір 
про співробітництво 
№148-17 від 1.02.2017 
р.
� ТОВ „Реаллайнˮ 
договір про 
співробітництво №18-
621 від 1.09.2016 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.
� МЦ „Столетиеˮ 
договір про 
співробітництво №785 
від 1.09.2016 р.

348309 Голобородьк доцент Навчально- Диплом 5 Управління Види і результати 



о Альона 
Юріївна

кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

витратами професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.10), 30.13), 30.15), 
30.16), 30.18). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 
Scopus або Web of 
Science Core Collection.  
1. Viktoriia A. Hrosul, 
Alona Yu. Goloborodko, 
Svitlana V. 
Lehominova, Kseniia V. 
Kalienik, Natalia Yu. 
Balatska. Modelling 
balanced criteria system 
for business process 
management. IJournal 
of Interdisciplinary 
Research (AD ALTA)
(подано до друку)
30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1 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.
2 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.
3 Голобородько А. Ю. 
Методичний підхід до 
розробки моделі 
раціонального 
розміщення робочих 
місць  сфери 
побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. 
Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
4 Голобородько А. Ю. 
Тенденції розвитку 
злиття та поглинання 
на українських 
підприємствах. Темат. 
зб. наук. пр. Торгівля і 
ринок України. 2010. 



Вип. 34, т. 1 . 
5 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.
6 Голобородько А. Ю. 
Формування системи 
державного  
регулювання розвитку 
побутового 
обслуговування 
населення України. 
Збірник наукових 
праць «Управління 
розвитком». 2010. 
Вип.17(93). С. 40-42.
7 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.  
8 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.
9 К.І. Харламов, 
Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми 
фінансового 
управління на 
сучасному 
підприємстві. 
Крымский 
экономический 
вестник. 2012. с. 317-
321.
10 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.
11 Ю. В. Щербань, 
Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції 
розвитку роздрібної 
торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский 
экономический 
вестник. 2013. с. 177-
179.
12 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.
13 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.
14 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/2337-
Текст%20статті-7923-
1-10-20200115.pdf
15 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/202522-
453878-1-SM.pdf
16 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
17 SVITLANA V. 
LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA 
V. VOSKOBOEVA, 
OLGA S. 
ROMASHCHENKO, 
ALONA YU. 
GOLOBORODKO. 
INNOVATIVE 



MANAGEMENT OF 
ENTERPRISE 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES. 
International Journal of 
Management 
(IJM).June.Volume:11,I
ssue:6,Pages:1558-
1568. 2020. Режим 
доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
18 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 
(подано до друку)
19 Голобородько А. Ю. 
Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. (подано до 
друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1 Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку 
сфери побутових 
послуг на 
регіональному рівні: 
монографія. Донецьк: 
вид-во «Ноулідж», 
2012. 236 с.
2 Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: монография 
/Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47
3 Фролова Л.В. Злиття 
та поглинання 
підприємств: 
компендіум для 
студентів економічних 
напрямів підготовки 
денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4 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.ек
ономіки  
підприємства.-
Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
5 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.
6 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.
7 Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: 
монография. Л. В. 
Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47.
8 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.
9 Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/7/category/738
/view/2016
10 Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозування 
економічних 
процесів». - 2020.  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
11 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.  Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2015
12 Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Підручник. 2020. 
399с. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншої навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
- Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради --
Навчально-наукового 
інституту 
Інформаційних 
технологій 
Державного 
університету 
телекомунікацій. 
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. 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
2. 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.
3. 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
4. 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.
5. 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.
6. А.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/3/4/5/1/34511
564/hum_viii_237_41.
pdf
30.16)  Участь у 



професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. 
Членство у 
міжнародній ІТ-
асоціації  ISOC.  
30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років. 
Наукове 
консультування з 
питань 
інформаційних 
технологій та систем 
відповідно до 
договорів про 
співпрацю:
1. ТОВ АУДИТ СЕРВІС 
ГРУП

348309 Голобородьк
о Альона 
Юріївна

доцент 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

5 Фінанси, гроші 
і кредит

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.10), 30.13), 30.15), 
30.16), 30.18). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 
Scopus або Web of 
Science Core Collection.  
1. Viktoriia A. Hrosul, 
Alona Yu. Goloborodko, 
Svitlana V. 
Lehominova, Kseniia V. 
Kalienik, Natalia Yu. 
Balatska. Modelling 
balanced criteria system 
for business process 
management. IJournal 
of Interdisciplinary 
Research (AD ALTA)
(подано до друку)

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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.
2. 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.
3. Голобородько А. Ю. 
Методичний підхід до 
розробки моделі 
раціонального 
розміщення робочих 
місць  сфери 
побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. 
Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
4. Голобородько А. Ю. 
Тенденції розвитку 
злиття та поглинання 
на українських 
підприємствах. Темат. 
зб. наук. пр. Торгівля і 
ринок України. 2010. 
Вип. 34, т. 1 . 
5. 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.
6. Голобородько А. Ю. 
Формування системи 
державного  
регулювання розвитку 
побутового 
обслуговування 
населення України. 
Збірник наукових 
праць «Управління 
розвитком». 2010. 
Вип.17(93). С. 40-42.
7. 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.  
8. 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.
9. К.І. Харламов, 
Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми 
фінансового 
управління на 
сучасному 
підприємстві. 
Крымский 
экономический 
вестник. 2012. с. 317-
321.
10. 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.
11. Ю. В. Щербань, 
Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції 
розвитку роздрібної 
торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский 
экономический 
вестник. 2013. с. 177-
179.
12. 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.
13. 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.
14. 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/2337-
Текст%20статті-7923-
1-10-20200115.pdf
15. 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/202522-
453878-1-SM.pdf
16. 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
17. SVITLANA V. 
LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA 
V. VOSKOBOEVA, 
OLGA S. 
ROMASHCHENKO, 
ALONA YU. 
GOLOBORODKO. 
INNOVATIVE 
MANAGEMENT OF 
ENTERPRISE 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES. 
International Journal of 
Management 
(IJM).June.Volume:11,I
ssue:6,Pages:1558-
1568. 2020. Режим 
доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
18. 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 
(подано до друку)
19. Голобородько А. 
Ю. Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. (подано до 
друку)

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку 
сфери побутових 
послуг на 
регіональному рівні: 
монографія. Донецьк: 
вид-во «Ноулідж», 
2012. 236 с.
2. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: монография 



/Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47
3. Фролова Л.В. 
Злиття та поглинання 
підприємств: 
компендіум для 
студентів економічних 
напрямів підготовки 
денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4. 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.ек
ономіки  
підприємства.-
Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
5. 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.
6. 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.
7. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: 
монография. Л. В. 
Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47.
8. 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.
9. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/7/category/738
/view/2016
10. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозування 
економічних 
процесів». - 2020.  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
11. 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.  Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2015
12. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Підручник. 2020. 
399с. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншої навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
- Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради 
Навчально-наукового 
інституту 



Інформаційних 
технологій 
Державного 
університету 
телекомунікацій. 
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. 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
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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/3/4/5/1/34511
564/hum_viii_237_41.
pdf
30.16)  Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. 
Членство у 
міжнародній ІТ-
асоціації  ISOC.  
30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років. 
Наукове 
консультування з 
питань 
інформаційних 
технологій та систем 
відповідно до 
договорів про 
співпрацю:
 1. ТОВ АУДИТ 
СЕРВІС ГРУП

226117 Ромащенко 
Ольга 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038335, 

виданий 
29.09.2016

10 Обгрунтування 
економічних 
рішень

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.13), 
30.15), 30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О.С.  
Моделювання 
ефективної системи 
управління 
товарними запасами 
торговельних 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Серія економічна. 
2013.  № 1. с.172-177. 
Режим доступу: 
http://journals.khnu.k



m.ua/vestnik/pdf/ekon
/VKNU-ES-2013-N1-
Volume1_196.pdf
2. Воскобоєва О.С.  
Інтегральна модель 
комплексної оцінки 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Моделі управління в 
ринковій економіці: 
зб.наук.  пр. 2013. Вип 
16. с.49-59 
3. Воскобоєва 
О.С.Оцінка якості 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Маркетинг: теорія і 
практика. збірник 
наукових праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. 
2014. с.38-45. 
4. Ромащенко О.С. 
Обгрунтування 
політики взаємодії 
торговельного 
підприємства із 
постачальниками на 
підставі комплексної 
оцінки ефективності. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 2. с. 81-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1509
5. Ромащенко О.С. 
Сучасні технології 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 3. с. 75-82. 
Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1599
6. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
7. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.



ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
11. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
12. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
13. Ромащенко О.С. 
Комплексна оцінка 
ефективності роботи з 
постачальниками. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні науки та 
світове господарство. 



Випуск 28, частина 2. 
2019 с. 76-82. Режим 
доступу: 
http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/ar
chive/28_2_2019ua/16.
pdf
14. Svitlana 
Lehominova, Ruslan 
Dymenko, Olga 
Romashchenko, Olga 
Loban. Competitive 
Advantage 
Management 
Enterprises with a focus 
on NBIC Components. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE) 
ISSN: 2278-3075, 
Volume-9 Issue-2, 
December 2019.рр.857-
862. Режим доступу: 
https://www.ijitee.org/
wp-
content/uploads/paper
s/v9i2/B6801129219.pdf

15. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
16. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
17. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
18. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”“. 2020. 



№4(14). с.5-11 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
19. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 



Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємства // 
Інноваційні 
механізми 
економічного 
управління 
підприємством: 
монографія / під ред. 
Л.В. Фролової. – 
Кривий Ріг: Видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2016.С. 333-371. 
14. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємств торгівлі: 
монографія. Кривий 
Ріг. Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О. 
2016. 234с.
15. Воскобоєва О.С. 
Эффективное 
управление 
товарными запасами 
// Современные 
императивы 
экономическоо 
управления 
предприятия на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія, Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013. С.155-
163
16. Voskoboeva O. An 
evaluation the 
effectiveness of 
inventory management 
in the consumer 
market/ O. Voskoboeva 
// Actual problems of 
consumer market 
development : 
monograph, Publishing 
House «Science & 
Innovation Center», 
St.Louis, Missouri, 
USA. – 2013. – Pp. 
126–133.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування. 



1. Обгрунтування 
економічних рішень 
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1011
2. Формування бізнес-
моделі підприємства  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?
id=3003
3. АРМ економіста  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2998
4. Основи 
автоматизації 
економічних 
розрахунків  
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. 
5. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1012
6. Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 



форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1010
7. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
8. Економіка 
неприбуткових 
підприємств  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1480
9. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. Воскобоєва О.С. 
Коефіцієнт 
оборотності – 
важливий показник 
ефективності 
управління 



товарними запасами. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості:  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(12-15 лютого 2012 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. С.40-42. 
(Особистий внесок 
здобувача: 
обґрунтовано 
комплексну модель 
оборотності товарних 
запасів).
2. Воскобоєва О.С. 
Ефективне  
управління 
багатономенклатурни
ми товарними 
запасами. Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(Донецьк, 30 січня 
2013 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2013. С.34-
37
3. Воскобоєва О.С. 
Управління 
товарними запасами 
на основі АВС – 
аналізу. Маркетинг на 
міжнародних ринках 
товарів і послуг: 
глобальні аспекти: 
матеріали ІV 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених . 
(14 -15 лютого 2013 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2013 С. 34-36.
4. Воскобоєва О.С. 
Оптимізація  
управління 
товарними запасами 
на підприємстві. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2014.  
С.123-126 
5. Воскобоєва О.С. 
Ефективність 
управління ТЗ на 
підприємствах 
торгівлі. Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(27-28 лютого 2014 р.). 
Донецьк : ДонНУЕТ, 
2014. С.133-136. 
6. Ромащенко О.С. 
Елементи концепції 
управління 
товарними запасами 



торговельного 
підприємства. Сучасні 
проблеми управління 
підприємствами: 
теорія та практика:  
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(м.Харків, 26 – 27 
березня 2015 р.). 
Харків, 2015. С.114-117
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
25 жовтня 2017 р.). 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 2017. 
С.36-38
8. Ромащенко О.С. 
Управління товарним 
асортиментом 
торговельно 
підприємства на 
основі АВС/FMR-
аналізу.  Економіко-
правова платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
9. Ромащенко О.С. 
Основные барьеры 
внедрения 
информационно-
комуникационных 
технологий в 
экономику Украины. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
10. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
11. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 



Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

завідувач 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

16 Управління 
життєвим 
циклом 
компаній

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.4) 30.5), 30.7), 
30.8) 30.10) 30.11), 
30.13),  30.15) 30.18). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Olena 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.  
https://bit.ly/32hK4B6 
30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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. 
Index Copernicus. 
Режим доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/45-
2020.pdf.
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. 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). 
8. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 
видання). 
9. 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). 
10. 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.
11. Гусєва О. Ю. 
Напрям реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
12. 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.  
13. 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. 
14. Гусєва О. Ю., 



Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 33-
39.
15. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154 
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1651
6. 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.
7. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
-Підготувала 1 
доктора наук: 
Легомінова С. В. 
2 кандидатів наук : 
Пруднікова І. М., 
Труш М. С.
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
1. 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”.
2. Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
3. 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”.
30.8) 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
1. науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Економіко-правові 
механізми управління 
стратегічними 
змінами на 
підприємствах 
інфокомунікаційної 
галузі» 
(реєстраційний номер 
0117U004196);
2. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Обгрунтування 
економічної 
доцільності 
запровадження ІТ-
аутсорсингу на 
підприємстві»
3. член редакційної 
колегії наукового 
журналу ДУТ 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (до 2019 р.)
30.10)  Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 



керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/ відділу 
(наукової установи) 
/навчально-
методичного 
управління (відділу) 
/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/ вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
-Завідувач кафедри 
економіки
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Дем’янчук М. В.  на 
тему: «Збалансований 
розвиток 
телекомунікаційного 
підприємства в умовах 
цифрових 
трансформацій» 
(науковий керівник – 
Князєва О. А..), 
Херсон, ХНУ, 2020;
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.03 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата)  
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три  найменування
1 Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
2 Економіка 
підприємства [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2390
3 Глобальні виклики 
та інформаційна 
політика України [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій    
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2778  
30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Гусєва О. Ю. 
Управління 
стратегічною 
стійкістю підприємств 
в умовах змін 
глобального 
економічного 
ландшафту // Мат. ІІ 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Управління 
туристичною 



індустрією: 
методологія і 
практика. – Полтава. 
– 2015. – С. 172-174. 
27. 
2. Гусєва О. Ю. 
Концептуальные 
подходы к 
управлению 
изменениями на 
предприятиях 
телекомунникацион-
ной отрясли // Мат. 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Сучасні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології: пленарні 
засідання. – Київ. – 
2015. – С. 87-90. 28. 
3. Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2015. – С. 54. 
4. Гусева О.Ю. 
Управление 
интеллектуальным 
лидерством 
предприятий в 
аспекте развития 4G и 
5G технологий // 
Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 
4G и 5G: материали 
Регионального 
семинара МСЭ для 
стран СНГ и Грузии, 
(Київ, Україна, 17-18 
листопада 2016р.). — 
К.: ДУТ, 2016. — С. 197 
— 198. 
5. Гусєва О. Ю. Мікро-
платформа 
інтелектуального 
лідерства підприємств 
// Актуальні 
проблеми управління 
та економічного 
розвитку в умовах 
інформатизації 
суспільства: матеріали 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 20 
грудня 2016.). — К.: 
ДУТ, 2016. — С. 97—
98. 
6. Гусєва О. Ю., 
Прудникова І.В. 
Вдосконалення 
моделей оцінки якості 
та ефективності 
організаційних 
структур управління 
підприємствами // 
Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі: 
матеріали міжнар. 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 16-18 
березня 2017.). — К.: 
ДУТ, 2017. — С. 45—48.  



30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р. 
та у межах виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи.
- ТОВ «АФ Аудит 
сервіс груп». Договір  
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
324 від 16.01.2020 р.

322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

15 Фінанси 
підприємства і 
фандрайзинг

Хлевицька Тетяна 
Борисівна Доцент 
кафедри економіки. 
Основне місце роботи 
Навчально-науковий 
інститут 
телекомунікацій 
кафедра
економіки. Освіта: 
Диплом ЛОВЕ № 
000116. Донецький 
комерційний інститут, 
1996 р. Спеціальність: 
Економіка 
підприємства
Кваліфікація: 
Економіст – 
менеджер.

Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук, диплом ДК № 
032402, 2005 р., 
спеціальність 08.07.05 
– «Економіка торгівлі 
та послуг» (новий 
шифр - 08.00.04 - 
Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 

Вчене звання: доцент 
кафедри прикладної 
економіки, атестат 
12ДЦ № 027412, 2011 
р.

Підвищення 
кваліфікації:
1.Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
02070921/ 002052 – 
17, КПІ, м. Київ, 2017 
р. Програма 
«Міжнародні проекти: 
підготовка, подання, 
управління» (108 год)
2.Міжнародне 
практичне 
стажування у м. 
Кошице, Словацька 
Республіка. «Cross-
cultural and economic 



aspects of development 
of European integration 
processes. 4-8.04.2016 
р. (48 год) 
3.Свідоцтво ОС № 
102549, Бюро 
соціологічного 
аналізу, м. Київ, 2018 
р. Програма 
«Технології 
прикладних 
соціологічних 
досліджень». 
4.Свідоцтво Спілки 
автоматизаторів 
бізнесу № 
UUERP20022007 від 
20.02.2020 року 
«Контур 
управлінського обліку 
витрат і формування 
фінансового 
результату в 
прикладному рішенні 
BAS ERP» (24 год.)

Сертифікати:
1. Сертифікат Стартап 
школи «Sikorsky 
Challenge» ТРС№4797 
про навчання 
19.11.2015 – 27.01.2016 
р. за програмою 
«Вступ до 
інноваційного 
підприємництва»
2. Сертифікат В2 
(Англійська мова) № 
25736 від 22.06.2020 
року, КПНЗ «Перші 
Київські державні 
курси іноземних мов». 
20 років Фінанси 
підприємства і 
фандрайзинг Види і 
результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.5), 
30.7), 30.8) 30.11), 
30.13), 30.17). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Хлевицька Т. Б. 
Моделювання 
стратегії логістичного 
управління 
грошовими потоками 
суб’єктів 
господарювання. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 4. С. 93 – 100.  
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 



підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. Хлевицька Т.Б., 
Плевако Н.О. 
Науково-методичний 
підхід до вибору 
фінансової стратегії 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2020. № 4. Прийнято 
до публікації. 
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Хлевицька Т.Б. та ін. 
Стратегія 
підприємства: 
навчальний посібник 
(з грифом МОНУ, 
лист № 1/11-5521 від 
15.04.2014 р.). 
Донецьк. ДонНУЕТ. 
2014. 420 с. 
2. Гусєва О.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Психологія 
підприємництва і 
бізнесу. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 262 с. 
3. Гусєва О.Ю., 



Воскобоєва О. В., 
Хлевицька Т. Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Навч. 
Посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 222 с. 
4. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
5. Внутрішня торгівля: 
регіональні аспекти 
розвитку: монографія. 
- Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
6. Развитие 
внутренней торговли: 
Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
7. Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина – 
Россия – Беларусь: 
монография / под 
общ. ред. Л.И. Донец. 
– Донецк, ДонНУЭТ, 
2013. – 592 с. - С. 242-
459.
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
- 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”.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 



експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
- Участь о робочій 
групі МОНМСУ щодо 
розробки Методичних 
рекомендацій із 
впровадження 
дисципліни 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність» на 
різних рівнях 
освітньо-професійної 
підготовки студентів 
за галузями знань 
«Економіка та 
підприємництво» та 
«Менеджмент 
організацій», 2010.
- Участь у Робочій 
групі Представництва 
ООН в Україні щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
оцінки ефективності 
заходів корпоративної 
соціальної 
відповідальності», 
2013.
- Участь у Робочій 
групі Міністерства 
соціальної політики 
України щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
формування та 
розвитку в Україні 
системи соціальної 
відповідальності 
бізнесу (регіонально-
галузевий рівень)», 
2013.
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
-Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Управління 
стратегічними 
змінами та 
формування систем 
економічної безпеки 
як складові 
забезпечення сталого 
розвитку підприємств 



сфери товарного 
обігу» (державна 
реєстрація № 
0108U011129) 
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Бойко Н. І. на тему: 
«Формування 
інформаційних 
потоків та управління 
ними в логістичній 
системі торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Мізюк Б. М.), Львів, 
ЛКА, 2009;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Андрійця В. С. на 
тему: «Оптимізація 
грошових потоків 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Бланк І. О.), Київ, 
КНТЕУ, 2011; 
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
ХОМІВ О. В. на тему: 
«Формування 
механізму 
економічної безпеки 
підприємств 
роздрібної торгівлі» 
(науковий керівник – 
Апопій В.В.), Львів, 
ЛКА, 2012;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Кокнаєва М. О. на 
тему: «Засади 
управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Гринкевич С. С.), 
Львів, ЛКА, 2012.
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Психологія 
підприємництва та 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
2. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10.1994 – 01.2002 рр. 
– економіст відділу 
міжнародних 
банківських операцій 
АКБ 
«Донвуглекомбанк»
01.2002 – 04.2002 рр. 
– зам. директора, ТОВ 
«Крейг-Дінас»
04.2002 – 02.2004 рр. 
– економіст-аналітик, 
ПП «Альянс»
03.2004 – 08.2004 рр. 
– економіст, ТОВ 
«Донбаспромкомплек
т»
02.2015-10.2015 рр. – 
Головний бухгалтер 
ДУ «Інститут проблем 
штучного інтелекту 
МОН і НАН України»

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 

39 Міжнародна 
економіка

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.18). 

30.2) Наявність не 



кандидата наук 
ДK 056114, 

виданий 
10.02.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033457, 
виданий 

25.01.2013

менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О. В. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників.  
Торгівля, комерція, 
підприємництво. 
2012. Вип. 14. с.70-72. 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Torg_2012_14_18.
2. Воскобоєва О. В. 
Розробка стратегії  
диверсифікації 
виробництва.. 
Розвиток сучасної 
логістико-
орієнтованої 
економіки: збірник 
наукових праць 
ДонДУУ. Економіка. 
2012. Т.ХІІІ. Вип.227. 
с.68-76.
3. Воскобоєва О. В. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі впровадження 
логістичного підходу. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення системи 
управління 
підприємств в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць ДонДУУ. 
Економіка. 2012. 
Т.ХІІІ. Вип.232. с.68-
79.
4. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
5. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.



ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
11. 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: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2337
12. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
13. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
14. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
15. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”. 2020. 
№4(14). с.5-11. Режим 
доступу:  
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
16. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 



підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738



/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Воскобоєва О.В., 
Головінов 
М.І.Економіка 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник, 



Донецьк: ДонНУЕТ.  
2014. 65 с.
14. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  
системи управління 
основними фондами 
підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку 
його діяльності // 
Механізми стабілізації 
й розвитку діяльності 
підприємств: 
монографія / під ред.. 
О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. 
Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. 
с.285-296.
15. Воскобоєва О.В. 
Управление 
предпритием на 
основе эффективного 
использования 
ресурсного 
потенциала // 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донец
к: ДонНУЭТ, 2013.С. 
431-439.
16. Воскобоєва О. В. 
Управління 
основними фондами 
торговельного 
підприємства/Воскобо
єва О.В., Садєков 
А.А.//Монографія 
Донецьк: вид-во 
«Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- Заступник директора 
інституту економіки і 



управління ДонНУЕТ 
2007-2014 рр.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
2. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1481
4. Основи економіки 
та планування  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 



/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2044
5. Міжнародна 
економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2707
6. Економічні 
дослідження ринку та 
споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2042
7. Методичні 
рекомендації по 
підготовці до 
державного екзамену 
з освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр»  
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства»/Воско
боєва О.В., Фролова 
Л.В., Садєков А.А., 
Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, 
ДонНУЕТ. 2012. 195 с.
8. Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: метод. 
рек. для самост. вивч. 
дисц. для студ. 
спеціальності  
7.03050401, 
8.03050401  
«Економіка 
підприємства» ден. та 
заоч. форм навчання 
/Воскобоєва О.В., 
Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 
95 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
2. Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.
30.15) Наявність 



науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Воскобоєва О.В. 
Розробка стратегії 
управління 
виробничими 
запасами ТОВ «Георг 
Біосистем». Теорія і 
практика 
забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, 
(м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 
Полтава: Полтава: 
ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ». 2013. С.18-21
2. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації 
виробництва. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ 
міжн.наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк: 
ДонНУЕТ.2014.  С.66-
69.
3. Воскобоєва О.В. 
Формування 
замовлень в умовах 
диверсифікації 
виробництва. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його  конкуренто-
спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 27-28 
лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 
2014. С.129-133
4. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне 
проектування 
інформаційно-
технічної підготовки 
майбутніх спеціалістів 
зв’язку. Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі 
:Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м.Київ, 
16-17 березня 2017 р.) 
Київ: ДУТ. 2017. .С.61-
62.
5. Воскобоєва О.В. 
Кросворд як форма 
контролю знань 



Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики : Матер. 
Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. 
Полтава, 11-12 травня 
2017 року) Полтава: 
ПДАА  2017. 
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної  системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: матеріали  I 
міжнародної наук.-
практ.інтернет-конф., 
(Київ, Україна, 25 
жовтня 2017) 
К.:ДУТ,2017. с.27-30.
7. Воскобоєва О.В. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
управління ПАТ 
«Світло шахтаря» на 
основі діагностики 
економічної 
діяльності. 
Економіко-правова 
платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
8. Воскобоєва 
Е.В.Развитие 
информационніх 
технологий в Украине. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
9. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
10. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 



торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
 - наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
1.ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056114, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033457, 
виданий 

25.01.2013

39 Економіка 
інноваційної 
діяльності

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О. В. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників.  
Торгівля, комерція, 
підприємництво. 
2012. Вип. 14. с.70-72. 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Torg_2012_14_18.
2. Воскобоєва О. В. 
Розробка стратегії  
диверсифікації 
виробництва.. 
Розвиток сучасної 
логістико-
орієнтованої 
економіки: збірник 
наукових праць 
ДонДУУ. Економіка. 
2012. Т.ХІІІ. Вип.227. 
с.68-76.
3. Воскобоєва О. В. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі впровадження 



логістичного підходу. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення системи 
управління 
підприємств в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць ДонДУУ. 
Економіка. 2012. 
Т.ХІІІ. Вип.232. с.68-
79.
4. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
5. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti



cle/view/2088
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
11. 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: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2337
12. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
13. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
14. Voskoboeva Е.V., 



Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
15. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”. 2020. 
№4(14). с.5-11. Режим 
доступу:  
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
16. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Воскобоєва О.В., 
Головінов 
М.І.Економіка 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник, 
Донецьк: ДонНУЕТ.  
2014. 65 с.
14. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  
системи управління 
основними фондами 
підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку 
його діяльності // 
Механізми стабілізації 
й розвитку діяльності 
підприємств: 
монографія / під ред.. 
О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. 
Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. 
с.285-296.
15. Воскобоєва О.В. 
Управление 
предпритием на 
основе эффективного 
использования 
ресурсного 
потенциала // 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донец
к: ДонНУЭТ, 2013.С. 
431-439.
16. Воскобоєва О. В. 
Управління 



основними фондами 
торговельного 
підприємства/Воскобо
єва О.В., Садєков 
А.А.//Монографія 
Донецьк: вид-во 
«Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- Заступник директора 
інституту економіки і 
управління ДонНУЕТ 
2007-2014 рр.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
2. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 



студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1481
4. Основи економіки 
та планування  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2044
5. Міжнародна 
економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2707
6. Економічні 
дослідження ринку та 
споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?



id=2042
7. Методичні 
рекомендації по 
підготовці до 
державного екзамену 
з освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр»  
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства»/Воско
боєва О.В., Фролова 
Л.В., Садєков А.А., 
Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, 
ДонНУЕТ. 2012. 195 с.
8. Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: метод. 
рек. для самост. вивч. 
дисц. для студ. 
спеціальності  
7.03050401, 
8.03050401  
«Економіка 
підприємства» ден. та 
заоч. форм навчання 
/Воскобоєва О.В., 
Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 
95 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 



світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
2. Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Воскобоєва О.В. 
Розробка стратегії 
управління 
виробничими 
запасами ТОВ «Георг 
Біосистем». Теорія і 
практика 
забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, 
(м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 
Полтава: Полтава: 
ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ». 2013. С.18-21
2. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації 
виробництва. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ 
міжн.наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 



2014 р.). Донецьк: 
ДонНУЕТ.2014.  С.66-
69.
3. Воскобоєва О.В. 
Формування 
замовлень в умовах 
диверсифікації 
виробництва. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його  конкуренто-
спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 27-28 
лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 
2014. С.129-133
4. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне 
проектування 
інформаційно-
технічної підготовки 
майбутніх спеціалістів 
зв’язку. Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі 
:Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м.Київ, 
16-17 березня 2017 р.) 
Київ: ДУТ. 2017. .С.61-
62.
5. Воскобоєва О.В. 
Кросворд як форма 
контролю знань 
Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики : Матер. 
Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. 
Полтава, 11-12 травня 
2017 року) Полтава: 
ПДАА  2017. 
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної  системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: матеріали  I 
міжнародної наук.-
практ.інтернет-конф., 
(Київ, Україна, 25 
жовтня 2017) 
К.:ДУТ,2017. с.27-30.
7. Воскобоєва О.В. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
управління ПАТ 
«Світло шахтаря» на 
основі діагностики 
економічної 
діяльності. 
Економіко-правова 
платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 



2018. С. 25—28. 
8. Воскобоєва 
Е.В.Развитие 
информационніх 
технологий в Украине. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
9. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
10. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
 - наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
1.ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 

39 Засади 
відкриття 
власного 
бізнесу

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.18). 

30.2) Наявність не 



кандидата наук 
ДK 056114, 

виданий 
10.02.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033457, 
виданий 

25.01.2013

менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О. В. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників.  
Торгівля, комерція, 
підприємництво. 
2012. Вип. 14. с.70-72. 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Torg_2012_14_18.
2. Воскобоєва О. В. 
Розробка стратегії  
диверсифікації 
виробництва.. 
Розвиток сучасної 
логістико-
орієнтованої 
економіки: збірник 
наукових праць 
ДонДУУ. Економіка. 
2012. Т.ХІІІ. Вип.227. 
с.68-76.
3. Воскобоєва О. В. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі впровадження 
логістичного підходу. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення системи 
управління 
підприємств в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць ДонДУУ. 
Економіка. 2012. 
Т.ХІІІ. Вип.232. с.68-
79.
4. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
5. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.



ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
11. 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: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2337
12. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
13. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
14. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
15. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”. 2020. 
№4(14). с.5-11. Режим 
доступу:  
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
16. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 



підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738



/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Воскобоєва О.В., 
Головінов 
М.І.Економіка 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник, 



Донецьк: ДонНУЕТ.  
2014. 65 с.
14. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  
системи управління 
основними фондами 
підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку 
його діяльності // 
Механізми стабілізації 
й розвитку діяльності 
підприємств: 
монографія / під ред.. 
О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. 
Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. 
с.285-296.
15. Воскобоєва О.В. 
Управление 
предпритием на 
основе эффективного 
использования 
ресурсного 
потенциала // 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донец
к: ДонНУЭТ, 2013.С. 
431-439.
16. Воскобоєва О. В. 
Управління 
основними фондами 
торговельного 
підприємства/Воскобо
єва О.В., Садєков 
А.А.//Монографія 
Донецьк: вид-во 
«Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- Заступник директора 
інституту економіки і 



управління ДонНУЕТ 
2007-2014 рр.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
2. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1481
4. Основи економіки 
та планування  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 



/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2044
5. Міжнародна 
економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2707
6. Економічні 
дослідження ринку та 
споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2042
7. Методичні 
рекомендації по 
підготовці до 
державного екзамену 
з освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр»  
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства»/Воско
боєва О.В., Фролова 
Л.В., Садєков А.А., 
Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, 
ДонНУЕТ. 2012. 195 с.
8. Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: метод. 
рек. для самост. вивч. 
дисц. для студ. 
спеціальності  
7.03050401, 
8.03050401  
«Економіка 
підприємства» ден. та 
заоч. форм навчання 
/Воскобоєва О.В., 
Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 
95 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
2. Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.
30.15) Наявність 



науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Воскобоєва О.В. 
Розробка стратегії 
управління 
виробничими 
запасами ТОВ «Георг 
Біосистем». Теорія і 
практика 
забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, 
(м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 
Полтава: Полтава: 
ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ». 2013. С.18-21
2. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації 
виробництва. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ 
міжн.наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк: 
ДонНУЕТ.2014.  С.66-
69.
3. Воскобоєва О.В. 
Формування 
замовлень в умовах 
диверсифікації 
виробництва. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його  конкуренто-
спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 27-28 
лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 
2014. С.129-133
4. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне 
проектування 
інформаційно-
технічної підготовки 
майбутніх спеціалістів 
зв’язку. Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі 
:Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м.Київ, 
16-17 березня 2017 р.) 
Київ: ДУТ. 2017. .С.61-
62.
5. Воскобоєва О.В. 
Кросворд як форма 
контролю знань 



Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики : Матер. 
Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. 
Полтава, 11-12 травня 
2017 року) Полтава: 
ПДАА  2017. 
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної  системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: матеріали  I 
міжнародної наук.-
практ.інтернет-конф., 
(Київ, Україна, 25 
жовтня 2017) 
К.:ДУТ,2017. с.27-30.
7. Воскобоєва О.В. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
управління ПАТ 
«Світло шахтаря» на 
основі діагностики 
економічної 
діяльності. 
Економіко-правова 
платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
8. Воскобоєва 
Е.В.Развитие 
информационніх 
технологий в Украине. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
9. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
10. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 



торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
 - наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
1.ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

291884 Семенов 
Юрій 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри 
іноземних 
мов, 
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

37 Іноземна мова Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.5), 30.10), 30.13), 
30.14), 30.15), 30.16).

30.1). наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:  - 
Семенов Ю.М. 
Старцева Т.А. // 
«Інноваційний зміст 
навчання та культура 
вивчення іноземної 
мови»//Молодий 
вчений: наук. журнал 
– Херсон.:  »Молодий 
вчений», 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) 
30.2). наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
-Семенов Ю.М. 
Дюканова Н.М. // 
Уживання банків фраз 
в англійських 
академічних 



текстах.//Актуальні 
питання іноземної 
філології:наук. 
журн./редкол.: 
І.П.Біскуб (гол.ред.) та 
ін..- Луцьк: 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2020.- № 12.- С.192-
197.
30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Миротворча 
діяльність Збройних 
Сил України. 
Навчальний посібник 
(з грифом МОН), в 
співавт.,-К:НУОУ, 
2011,241 с. (С.145-149).
2. Методика 
проведення рубіжного 
контролю у системі 
мовної підготовки у 
Збройних Силах 
України. Навчальний 
посібник (з грифом- 
МОН/затверджено 
Начальником 
Генерального  штабу 
– 
Головнокомандувача 
Збройних Сил 
України) (в 
співавторстві)., 
К.:НУОУ, 2013. – 62 с.
3. Обгрунтування 
шляхів підвищення 
ефективності мовної 
адаптації офіцерів ЗС 
України до взаємодії з 
офіцерами 
багатонаціональних 
штабів. Монографія 
К.:НУОУ-2007. 129 с.
30.5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії:
- 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». 
30.10) організаційна 



робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- завідувач кафедри 
іноземних мов.
30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
- Навчально-
методичні матеріали 
для проведення 
лекцій, практичних 
занять та самостійної 
роботи,- тема 1, тема 
2, тема 3 (за РПНД).
30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 



проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
- 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.
30.15). наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Особливості 
навчально-виховного 
процесу на кафедрі 
іноземних мов ДУТ 
http://www.dut.edu.ua
/ua/326-zagalna-
informaciya-kafedra-
inozemnih-mov 



2.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.
3. 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
4.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.- 
5. 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.
30.16). участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - ННЦ Пірсон-
Дінтернал 
(В.Британія, Україна 
та більше 75 країн 
світу), BILC. 

322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

15 Стратегія 
підприємства

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.5), 



30.7), 30.8) 30.11), 
30.13), 30.17). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Хлевицька Т. Б. 
Моделювання 
стратегії логістичного 
управління 
грошовими потоками 
суб’єктів 
господарювання. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 4. С. 93 – 100.  
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. Хлевицька Т.Б., 
Плевако Н.О. 
Науково-методичний 
підхід до вибору 
фінансової стратегії 



підприємства. 
Проблеми економіки. 
2020. № 4. Прийнято 
до публікації. 
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Хлевицька Т.Б. та ін. 
Стратегія 
підприємства: 
навчальний посібник 
(з грифом МОНУ, 
лист № 1/11-5521 від 
15.04.2014 р.). 
Донецьк. ДонНУЕТ. 
2014. 420 с. 
2. Гусєва О.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Психологія 
підприємництва і 
бізнесу. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 262 с. 
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Хлевицька Т. Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Навч. 
Посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 222 с. 
4. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
5. Внутрішня торгівля: 
регіональні аспекти 
розвитку: монографія. 
- Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
6. Развитие 
внутренней торговли: 
Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
7. Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина – 
Россия – Беларусь: 
монография / под 
общ. ред. Л.И. Донец. 
– Донецк, ДонНУЭТ, 
2013. – 592 с. - С. 242-
459.
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
- 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”.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
- Участь о робочій 
групі МОНМСУ щодо 
розробки Методичних 
рекомендацій із 
впровадження 
дисципліни 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність» на 
різних рівнях 
освітньо-професійної 
підготовки студентів 
за галузями знань 
«Економіка та 
підприємництво» та 
«Менеджмент 
організацій», 2010.
- Участь у Робочій 
групі Представництва 
ООН в Україні щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
оцінки ефективності 
заходів корпоративної 
соціальної 
відповідальності», 
2013.
- Участь у Робочій 
групі Міністерства 
соціальної політики 
України щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
формування та 
розвитку в Україні 
системи соціальної 
відповідальності 
бізнесу (регіонально-
галузевий рівень)», 
2013.
30.8) Виконання 



функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
-Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Управління 
стратегічними 
змінами та 
формування систем 
економічної безпеки 
як складові 
забезпечення сталого 
розвитку підприємств 
сфери товарного 
обігу» (державна 
реєстрація № 
0108U011129) 
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Бойко Н. І. на тему: 
«Формування 
інформаційних 
потоків та управління 
ними в логістичній 
системі торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Мізюк Б. М.), Львів, 
ЛКА, 2009;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Андрійця В. С. на 
тему: «Оптимізація 
грошових потоків 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Бланк І. О.), Київ, 
КНТЕУ, 2011; 
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
ХОМІВ О. В. на тему: 
«Формування 
механізму 
економічної безпеки 
підприємств 
роздрібної торгівлі» 
(науковий керівник – 
Апопій В.В.), Львів, 



ЛКА, 2012;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Кокнаєва М. О. на 
тему: «Засади 
управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Гринкевич С. С.), 
Львів, ЛКА, 2012.
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Психологія 
підприємництва та 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
2. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10.1994 – 01.2002 рр. 
– економіст відділу 
міжнародних 
банківських операцій 
АКБ 
«Донвуглекомбанк»
01.2002 – 04.2002 рр. 
– зам. директора, ТОВ 
«Крейг-Дінас»
04.2002 – 02.2004 рр. 
– економіст-аналітик, 



ПП «Альянс»
03.2004 – 08.2004 рр. 
– економіст, ТОВ 
«Донбаспромкомплек
т»
02.2015-10.2015 рр. – 
Головний бухгалтер 
ДУ «Інститут проблем 
штучного інтелекту 
МОН і НАН України»

90368 Сьомкіна 
Тетяна 
Віталіївна

Професор 
кафедри 
підприємни
цтва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

28 Економічна 
теорія

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.4), 30.8), 30.10), 
30.11), 30.13), 30.14), 
30.15), 30.16). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection.
1. Dymenko, R., 
Somkina, T., Lytvynova, 
O., Loban, O. Features 
of the Ukrainian 
software developers // 
Journal of 
Thermoelectricity, 
Vol.4. 2018. Р.78-
88(Scopus)
2. 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)
3. 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)

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 



України.
1. 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
2. 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.
3. Сьомкіна Т.В., 
Гужавіна І.В. Згурська 
О.М. Фінансовий 
контролінг в системі 
управління 
торговельним 
підприємством 
Економіка та держава. 
2019. С. 114-125
4. 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
5. 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
6. 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



7. 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.
8. 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.
9. 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
10. 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
11. 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

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника або 
монографії.
1. Сьомкіна Т.В., 
Згурська О.М., 
Гужавіна І.В. 
Ціноутворення. Київ: 
ДУТ, 2020. 270 c. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=611 
2. 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.
3. 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.  
4. Somkina T., 
Lytvynova O., Loban O. 
Corporate management 
informational aspect 
«MANAGMENT OF 
THE 21ST CENTURY: 
GLOBALIZATION         
CHALLENGES»: 
monograph – Prague, 
2018, - 118-123.
5. 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.
6. 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.  

30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 



здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
-Кандидат 
економічних наук 
Перькова Олена 
Олександрівна, 2012р.

30.8) 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.
1. відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою: «Механізм 
підтримки 
підприємництва в 
інформаційно-
телекомунікаційній 
сфері» (номер 
державної реєстрації 
0120U105369).

30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
1. Проректор з 
наукової роботи 
Макеївського 
економіко-
гуманітарного 
інституту, 2015-
2014р.р.

30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 



спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1.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)».

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/ практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування.
1. 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
2. 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.
3. 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
4. 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.

30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 



спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1.робота у складі журі  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2014р.

30.15) Нявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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.;
2. 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.
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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.
30.16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
- Академік АЕН 
України



322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

15 Соціальна 
відповідальніст
ь бізнесу

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 30.5), 
30.7), 30.8) 30.11), 
30.13), 30.17). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Хлевицька Т. Б. 
Моделювання 
стратегії логістичного 
управління 
грошовими потоками 
суб’єктів 
господарювання. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 4. С. 93 – 100.  
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 



телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. Хлевицька Т.Б., 
Плевако Н.О. 
Науково-методичний 
підхід до вибору 
фінансової стратегії 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2020. № 4. Прийнято 
до публікації. 

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Хлевицька Т.Б. та ін. 
Стратегія 
підприємства: 
навчальний посібник 
(з грифом МОНУ, 
лист № 1/11-5521 від 
15.04.2014 р.). 
Донецьк. ДонНУЕТ. 
2014. 420 с. 
2. Гусєва О.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Психологія 
підприємництва і 
бізнесу. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 262 с. 
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Хлевицька Т. Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Навч. 
Посібник. Київ. ДУТ. 
2020. 222 с. 
4. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
5. Внутрішня торгівля: 
регіональні аспекти 
розвитку: монографія. 
- Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
6. Развитие 
внутренней торговли: 
Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
7. Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина – 
Россия – Беларусь: 
монография / под 
общ. ред. Л.И. Донец. 
– Донецк, ДонНУЭТ, 
2013. – 592 с. - С. 242-
459.



30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
- 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”.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
- Участь о робочій 
групі МОНМСУ щодо 
розробки Методичних 
рекомендацій із 
впровадження 
дисципліни 
«Корпоративна 
соціальна 
відповідальність» на 
різних рівнях 
освітньо-професійної 
підготовки студентів 
за галузями знань 
«Економіка та 
підприємництво» та 
«Менеджмент 
організацій», 2010.
- Участь у Робочій 
групі Представництва 
ООН в Україні щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
оцінки ефективності 
заходів корпоративної 
соціальної 
відповідальності», 
2013.
- Участь у Робочій 
групі Міністерства 



соціальної політики 
України щодо 
розробки 
«Методичних 
рекомендацій щодо 
формування та 
розвитку в Україні 
системи соціальної 
відповідальності 
бізнесу (регіонально-
галузевий рівень)», 
2013.

30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
-Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Управління 
стратегічними 
змінами та 
формування систем 
економічної безпеки 
як складові 
забезпечення сталого 
розвитку підприємств 
сфери товарного 
обігу» (державна 
реєстрація № 
0108U011129) 
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Бойко Н. І. на тему: 
«Формування 
інформаційних 
потоків та управління 
ними в логістичній 
системі торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Мізюк Б. М.), Львів, 
ЛКА, 2009;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Андрійця В. С. на 
тему: «Оптимізація 
грошових потоків 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Бланк І. О.), Київ, 



КНТЕУ, 2011; 
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
ХОМІВ О. В. на тему: 
«Формування 
механізму 
економічної безпеки 
підприємств 
роздрібної торгівлі» 
(науковий керівник – 
Апопій В.В.), Львів, 
ЛКА, 2012;
- Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Кокнаєва М. О. на 
тему: «Засади 
управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
торговельних 
підприємств» 
(науковий керівник – 
Гринкевич С. С.), 
Львів, ЛКА, 2012.
30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
- Психологія 
підприємництва та 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
- Соціальна 
відповідальність 
бізнесу [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070
30.17) Досвід 



практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10.1994 – 01.2002 рр. 
– економіст відділу 
міжнародних 
банківських операцій 
АКБ 
«Донвуглекомбанк»
01.2002 – 04.2002 рр. 
– зам. директора, ТОВ 
«Крейг-Дінас»
04.2002 – 02.2004 рр. 
– економіст-аналітик, 
ПП «Альянс»
03.2004 – 08.2004 рр. 
– економіст, ТОВ 
«Донбаспромкомплек
т»
02.2015-10.2015 рр. – 
Головний бухгалтер 
ДУ «Інститут проблем 
штучного інтелекту 
МОН і НАН України»

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

3 Вища 
математика

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.17). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection.
1. 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. 
OrderEstimatesofthe -
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 
uniformmetric. / Vlasyk 
H.M., Shkapa V.V. 
&Zamrii I.V. // Journal 
of Mathematical 
Sciences (2020), Vol. 
246, No. 1, April, 2020. 
— Pp. 110-119. (Scopus).

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Власик Г. М. Оцiнки 
ортопроекцiйних 
поперечникiв класiв   
перiодичних функцiй 
у просторi   / 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   
перiодичних функцiй 
у просторi  / 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 
рiвнянняi 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   
-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  
перiодичних функцiй 
у просторi  / Г. М. 
Власик // 
Диференцiальнi 
рiвнянняi 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.
8. Mashkov O. A., 
Barabash O. V., Vlasyk 
H. M., Shkapa V. V., 
Zamrii I. V. Extremal 
problem for 
trigonometric 
polynomials with a 
given number of 
harmonics // 
MATHEMATICAL 
MODELING AND 
COMPUTING, Vol. , 
No. , pp.  (2020) 
(Подано до друку 
статтю у фахове 
видання,індексується 
науко-метричною 
базою Scopus).
9. ZamriiI. V., ShkapaV. 
V., VlasykH. M. 
Fundamentals of metric 
theory of real numbers 
in their  -representation 
// Matematychni 
Studii, 2020. — P. 
(Подано до друку 
статтю у фахове 
видання,індексується 
науко-метричною 
базою Scopus).
10. Власик А.Н, 
Замрий И. В., Шкапа 
В. В. Задача 
восстановления по 
точной информации 
на основе 
ортопоперечника // 
Proceedings of 
Azerbaijan High 
Technical Educational 
Institutions (PANTEI), 
2020. — р. (Подано до 
друку статтю у фахове 
видання, індексується 
науко-метричною 
базою Scopus).

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. 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.
30.17) Досвід 



практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
15.08.14-26.10.14 
вчитель математики і 
інформатики в сш 
№161 м. Києва,
01.11.14 – 20.10.17 – 
навчання в 
аспірантурі
01.11.17-9.02.18 – 
викладач математики 
в КВПУБіД
01.11.17-25.04.18 – 
молодший науковий 
співробітник 
Інституту математики 
НАНУ
01.03.18 – по 
теперішній час – 
доцент кафедри вищої 
математики ДУТ.

180331 Виноградова 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

28 Групова 
динаміка і 
комунікації

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
 п.п. 30.1), 30.3),  
30.4),  30.5),  30.7),  
30.8),  30.10), 30.11), 
30.13), 30.14),  30.16), 
30.15),  30.18)

30.1) наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1. Barna M., 
Vynogradova O., 
Drokina N. Inbound 
Marketing Strategy for 
Tourism Enterprises. 
GLOBAL ACADEMICS 
International Journal of 
Advance Researches. 
Quarterly Issue # 3 (4): 
Formation of Socio-
Economic Ecosystem of 
the Future: Perspectives 
and Problems -June, 
2019https://www.i-
journal.org/upload/4.p
df - С.58-72 
Входить до реф. 
науком. БД Scopus: 
Library of Congress 
electronic resource 
database. Control No.: 
2019201864.  - 
Бояринова К.О., 
Виноградова О.В., 
Воржакова Ю.В., 
Дергачов Є.В., 
Стефківський В.М. 
Socio-economic 
principles of 
digitalization of 
management of 
enterprises Problems 
and Perspectives in 



Management 
https://businessperspec
tives.org/journals/probl
ems-and-perspectives-
in-management?
category_id=30; 
30.2) наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. 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». 
Випуск 1/2019.
2. Виноградова О.В.  
Perspectives of online 
affiliate marketing for 
Ukrainian enterprises/ 
Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І. , Дарчук 
В.Г.//Молодий 
вчений. — 2018. — № 
4 (56) квітень 2018 р. - 
С.111-119.
3. Виноградова О.В. 
Концептуальна 
модель 
консалтингової 
взаємодії 
підприємств/ О. В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко 
//Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. - Київ: ДУТ, 
2018. - № 1 (23) – С. 
20-26.
4. Виноградова О.В.  
Методологія 
оцінювання 
потенціалу 
конвергентно-
орієнтованого 
розвитку підприємств 
телекомунікаційної 
галузі / Виноградова 
О.В.,  Гончаренко  
С.В., Євтушенко Н.О. 
//Електронне наукове 
фахове видання 
«Ефективна 
економіка», 2017. – 
№8 - Режим доступу 
до журналу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5713
5. Виноградова О.В. 
Стратегії 
конвергентно-
орієнтованого 
розвитку 
телекомунікаційних 
підприємств України./ 
О.В. Виноградова, 
Н.О. Євтушенко, С.В. 
Гончаренко // 



Причорноморські 
економічні студії: 
Наук.-практ.журнал. – 
Одеса. –№ 22/2017. 
С.79 – 82. 
6. Виноградова О.В. 
Сутність інструментів 
гейміфікації  в системі 
мотивації персоналу/ 
О. В. Виноградова, 
О.В. Литвинова, К.І. 
Пілігрім //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 
2017. - № 4 (18).  
7. Виноградова О.В. 
Організаційно-
економічний механізм 
консалтингової 
взаємодії. / О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко// 
Економічний простір: 
Зб. наук. пр. 
Дніпропетровськ: 
ПДАБА, 2017. № 128. 
С. 180-192.
8. Виноградова О.В. 
Формування моделі 
«ефективний 
консультант» 
консалтингової 
компаніїна засадах 
компетентностного 
підходу./ О. В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко // 
Економічний простір: 
Зб. наук. пр. 
Дніпропетровськ: 
ПДАБА.2017.№ 
127.С.115 – 124.
9. Виноградова О.В. 
Мотиваційна складова 
розвитку туристичної 
галузі в Україні./ О. В. 
Виноградова, К.І. 
Пілігрім //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 
2017. - № 3 (17).  
10. Виноградова О.В. 
Базові критерії 
управління 
мотивацією персоналу 
підприємств/О.В. 
Виноградова, К.І. 
Пілігрім // 
Економіка.Менеджме
нт. Бізнес». Київ - 
2016.-№4.  
11. Виноградова О. В. 
Передумови 
впровадження 
технологій 4G і 5G – 
як складових 
інноваційного 
розвитку 
телекомунікаційних 
підприємств України./ 
О. В. Виноградова, 
С.В. Гончаренко 
//Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 
2016. - № 4 (18).  
12. Виноградова О.В. 
Корпоративна 



культура як 
стратегічний 
інструмент в системі 
управління: 
теоретичний аспект/ 
О. В. Виноградова, 
Н.О. Євтушенко 
//Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 
2016.  - № 4 (18).  
13. Виноградова О.В.  
Адаптація 
зарубіжного досвіду 
розвитку системи 
внутрішньої торгівлі в 
умовах 
трансформаційних 
змін в Україні / 
Виноградова Олена. 
Барна Марта// 
Стратегічні 
пріоритети. - Київ : 
Вид-во ІСД, 2015. – 
Вип. 1 (34). – С. 70-76.
14. Виноградова О.В. 
Концептуальні засади 
вдосконалення 
стратегічного 
управління 
підприємствами 
сфери 
телекомунікацій  в 
умовах кризи./О.В. 
Виноградова, О.В.  
Крижко//Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Зб.наук. праць -  Київ: 
ДУТ, 2015. - №2 (12). -  
С. 47-51.
15. Виноградова О.В. 
Методологічні 
підходи до оцінки 
рівня 
конкурентоспроможн
ості підприємств 
сфери послуг. 
/Виноградова Олена, 
Куценко Олена// 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць-  Київ: ДУТ, 
2015. - №2 (12). -  С. 
112-117.
16. Виноградова О.В., 
Смикова М.О. 
Використання 
територіального 
брендінгу в 
просуванні 
туристичного 
продукту міста 
//Науковий журнал  
«Управління. 
Економіка. Бізнес». – 
Полтава. - № 1, 2013
17. Виноградова О.В. 
Методи кризис-
менеджменту з 
відновлення іміджу 
промислової 
території/О.В. 
Виноградова, М.О. 
Смикова //Научный 
журнал 
"Экономический 
вестник 
Национального 
горного 



университета".-  2015. 
18. Виноградова О., 
Фабрая І. 
Стратегічний аналіз 
як інструмент 
маркетингового 
дослідження  // 
Вісник національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”.-№526.-
Логістика.-Львів,-
2005.-С.19-22 .
30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії;
1.Виноградова О. В. 
Сучасні види 
маркетингу. 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ,  2019. – 
262 с.
2.Виноградова О.В.,  
Дрокіна Н.І.  
Маркетингові 
технології управління 
Інтернет-проектами.   
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ,  2019. – 
350 с.
3.Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Групова динаміка і 
комунікації. 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ,  2018. – 
223 с.
4.Виноградова О.В.,  
Дрокіна Н.І. 
Електронний бізнес. 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ,  2018. – 
292 с.
5.Виноградова О. В.,  
Крижко О.В. 
Маркетинговий 
менеджмент». ч.2. 
«Організація офісної 
діяльності. 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ,  2018. – 
137 с.
6.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.
7.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.



30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Підготувала трьох 
докторів наук (Сердюк 
В.М., Барна М.Ю., 
Карпенко О.О.); 
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.). 
 30.5)  участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
1. 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
2. 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)  
3. 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)  
4. 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)
5. 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  
30.7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН;
- Член Експертної 
Ради Департаменту 
атестації наукових 
кадрів МОН України з 
проблем 
секторального 
розвитку та 
підприємництва.
30.8) 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;
1. науковий керівник 



ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Науково-методичні 
засади маркетингових 
досліджень ринку 
телекомунікаційних 
послуг» 
(реєстраційний номер 
0117U004173);
2. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Розробка 
рекомендацій з 
надання 
консультаційних 
послуг з питань 
комерційної 
діяльності й 
керування»
3. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Розробка алгоритму 
підвищення 
ефективності тизерної 
мережі шляхом 
створення моделі 
підбору релевантних 
оголошень».
4. заступник 
редактора наукового 
журналу ДУТ 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
- завідувач кафедри 
маркетингу
30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 



ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
- 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)»
30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування;
1. Групова динаміка і 
комунікації [ 
Електронний ресурс ] : 
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://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2022
2. Сучасні види 
маркетингу [ 
Електронний ресурс]: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання/О. В. 
Виноградова ; 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1973 
3. Поведінка 
споживачів [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання /О. В. 
Виноградова; кафедра 
маркетингу  – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2304  



4. Стратегічний 
маркетинг [ 
Електронний ресурс ]: 
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://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2314  
5. Міжнародний 
маркетинг [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. 
Виноградова ; 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2283  
6. Інноваційні види 
технологій в 
маркетинговій 
діяльності [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. 
Виноградова ; 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id= 
30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 



проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(КНТЕУ)
2. керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком «ІТ 
маркетолог»
30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. 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.
2. Виноградова О.В. 
Проблеми розвитку 
ІКТ галузі України/О. 
В. Виноградова, С.В. 



Гончаренко//Матер. 
Науково-практичн. 
конференції  
«Актуальні проблеми 
управління та 
економічного 
розвитку в умовах 
інформатизації 
суспільства» [20 
грудня 2016 р.] Київ: 
ДУТ – 2016.  – С.91-93.
3. 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.
4. Виноградова О.В. 
Проблеми  реалізації 
стратегії розвитку 
інфокомунікаційних 
підприємств України 
на засадах 
конвергенції 
технології і послуг/О. 
В. Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Матер.  
Міжнародн. науково-
практичн. конфе. 
«Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики», м. 
Полтава»  [11-12 
травня 2017 року] 
Полтава: ПДАА – 
2017. 
5. Маркетинговые 
аспекты внедрения 
услуг на основе сетей 
пост-NGN, 4G и 5G / 
Е. В. Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Тезисы 
докладов 
Регионального 
семинара МСЭ 
«Предпосылки 
внедрения 4G И 5G в 
Украине - 
управленческий 
аспект»  [7-9 июня 
2017 г.] Киев: ГУТ – 
2017.   
6. 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. 
7. Стратегии 
конвергентно-
ориентированного 
развития 
телекоммуникационн
ых компаний / Е. В. 
Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Тезисы 
докладов XX 
Международной 
научно-технической  
конференции  
«Современные 
средства связи» [19-20 
октября 2017 г.] УО 
Белорусская 
государственная 
академия связи, 
Минск, Беларусь. – 
2017.   
8. Виноградова О.В. 
Роль маркетингового 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності у процесі 
консалтингової 
взаємодії підприємств 
України/О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко//Маркети
нг 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.  
9. Виноградова 
О.В.Сучасні 
інструменти 
управління 
консалтинговою 
компанією/ О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко // 
«Сучасні підходи до 
управління 
підприємством» IX 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція. – К.: 
КПІ, 2018. 
30.16). участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- академік АЕН 
України,
- член Асоціації 
«Євразійський Клуб 
учених»
30.18)  наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 



співпрацю:  
- ВЕБ-СТУДІЯ 
«UPWAY» - Договір 
про співпрацю 
№101117/10-2017 
(Меморандум про 
взаєморозуміння)
- ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ» - 
Договір про 
співпрацю № 56/2017
- ТОВ «ЕДПАРТНЕР» 
- Договір про 
співпрацю № 57/2017 
та у межах виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Розробка алгоритму 
підвищення 
ефективності тизерної 
мережі шляхом 
створення моделі 
підбору релевантних 
оголошень».
- 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 
життєдіяльност
і

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.8). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015-2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

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/i
ndex.php/journal/issue
/view/44/1-2-2018-pdf

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



до переліку наукових 
фахових видань 
України:
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/ 
1. 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.
2. 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/
3. 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/s
ave/2019/%E2%84%96
%205_2019.htm 
4. 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.
5. 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/10.2531
3/2520-2057-2020-9// 
International scientific 
journal "Internauka". – 
2020. – №9.  
https://doi.org/10.2531
3/2520-2057-2020-9-
6104 Dostupno na: 
https://www.inter-
nauka.com/issues/2020
/9/6104 
https://www.inter-
nauka.com/archive/arc
hive-of-issues/
6. 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/ecd/ecdc
c6d5284523232b67f3d3
18735fa5.pdf 

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії: 
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. 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/ru/book
/978-620-0-28430-
3/safe-work-of-an-it-
specialist 
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/ru/book
/978-613-9-89874-
9/diet-for-it-
professionals 

30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми:
«Вплив 
здоров’язбережувальн
их 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». 
(Відповідальний 
виконавець).

223566 Крижко 
Ольга 
Валеріївна

старший 
викладач 
кафедри 
маркетингу
, Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікаці
й, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я

16 Практикум 
рекламних 
презентацій

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 30.2), 30.3), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.17), 30.18).

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України. 

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. - Режим 
доступу: 
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.Менеджм
ент.Бізнес:  ДУТ, Київ, 
2016.  С.54-58. 
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: 
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:  
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/emb/arti
cle/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/emb/arti
cle/view/2396 
8. 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 

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 

1. Виноградова О. В., 
Крижко О.В. В49 
«Маркетинговий 
менеджмент». ч.2. 
«Організація офісної 
діяльності». 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2018. – 
137 с.- 
http://bit.ly/2TJRqZr 

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування:

1. 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,  Режим доступу  
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,  Режим доступу 



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,  Режим доступу 
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,  Режим доступу  
http://bit.ly/2IFkTgT 

30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 



участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:

-керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Scientia potentia est»

30.15). 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. 
 
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років

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..

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
- 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.

260262 Сидоренко 
Тетяна 
Михайлівна

доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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 

20 Ділові 
комунікації 
(Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням)

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
 п.п. 30.2), 30.3), 30.6), 
30.9), 30.13).

30.2) наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Сидоренко Т. М. 
Мовні засоби 
реалізації позитивної 
та негативної 
інформації в сучасних 



15.12.2005 українських медіа 
текстах/Т. М. 
Сидоренко//Наукові 
записки Серія 
«Філологічні науки». 
− Вид-во НДУ ім. М. 
Гоголя, 2019. – С. 28 – 
34.
2. Сидоренко Т. М. 
Лексико-граматична 
семантика дієслова й 
контекст / Т. М. 
Сидоренко//Вісник 
Львівського 
університету. – Серія: 
філологічна – Львів: 
Вид-во ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 
Вип. 62. – С. 302 – 312.
3. Сидоренко Т. М. 
Лексико-граматичні й 
контекстні засоби 
вираження фази 
завершення дії в 
сучасній українській 
мові /Т. М. 
Сидоренко//Проблем
и граматики і 
лексикології 
української мови 
[збірник наукових 
праць]. – К.: НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 
2016. – С. 151 – 156.
4. Сидоренко Т. М. 
Функційно-
семантична 
підсистема тривалості 
в сучасній українській 
мові/Т. М. 
Сидоренко//Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. Серія: 
Філологія. – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ, 2015. – № 73. – 
C. 39 – 43.
5. Сидоренко Т. М., 
Хоменко Н. С. 
Приватне листування 
електронною поштою 
як засіб формування 
епістолярію у 
віртуальному 
середовищі/Т. М. 
Сидоренко, Н. С. 
Хоменко//Філологічні 
науки – Ніжин: Вид-
во НДУ імені Миколи 
Гоголя, 2014. – С. 24 – 
30.
6. Сидоренко Т. М. 
Семантика дієслів 
руху та переміщення 
(на матеріалі художніх 
творів Івана 
Франка)/Т. М. 
Сидоренко// 
Проблеми граматики і 
лексикології 
української мови: 
Збірник наукових 
праць. – К.: НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 
2014. – С. 121 – 130.
30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 



монографії;
1. 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.
30.6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
1. навчальна 
дисципліна 
«Копірайтинг та 
основи редагування» 
(50 аудиторних годин 
за навчальний рік)
2. навчальна 
дисципліна 
«Спічрайтинг та 
риторика» (50 
аудиторних годин за 
навчальний рік)
30.9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів − членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
- 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.
30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування;
- 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_1628_1610
1249.pdf
- Документна 
лінгвістика [ 
Електронний ресурс 
]:навчальний 
посібник  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1628_6843
1472.pdf

54628 Качмала 
Вікторія 
Іванівна

доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030301 Iсторiя

37 Філософія Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2),  30.17). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1.Зміни в розвитку 
лівобережної України 
внаслідок 
Столипінської 
аграрної 
реформи//"Гілея: 
науковий вісник": 
Збірник наукових 
праць.- К., 2020. 
Випуск 153 (№ 2) 
Історичні  науки – 
2020, с.54 – 60.
2. Актуальні 
філософські питання 
інформаційно–
комунікаційних 
технологій в контексті 
сучасної вищої освіти. 
"Гілея: науковий 
вісник": Збірник 
наукових праць.- К., 
2019. Випуск 142 (№ 
3) Ч. 2. Філософські 
науки – 2019. с.72 – 
78.
3.Соціально-
економічна діяльність 
земських установ 
Лівобережної України 
(к. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
// Науковий часопис 
НПУ ім. 
М.П.Драгоманова. 



Серія № 6. Історичні 
науки. Вип.14. – К, 
2016.: НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. - С.72 – 
79.
4.Діяльність земських 
установ на 
Чернігівщині  // 
Література та 
культура Полісся. 
Збірник наукових 
праць. Серія «Історія 
та  культура: 
загальноукраїнський 
та  провінційний 
вимір». – Ніжин: 
Видавництво 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя , 2017. 
– Вип.72. – С. 23 – 32.
5.Особливості 
проведення Першого 
всеросійського 
перепису населення 
1897 р. на 
Чернігівщині // 
Література та 
культура Полісся. 
Збірник наукових 
праць. Серія «Історія 
та  культура: 
загальноукраїнський 
та  провінційний 
вимір». – Ніжин: 
Видавництво 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя , 2015. 
– Вип.72. – С. 115 - 124.
6.Соціально-
економічні проблеми 
Лівобережжя в період 
Першої світової війни 
// Науковий часопис 
НПУ ім. 
М.П.Драгоманова. 
Серія № 6. Історичні 
науки. Вип.14. – К, 
2015.: НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. - С.71 – 
78.
30.17) Досвід 
практичноїроботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
09.2007 – 08.2010 рр. 
– НБУ ім. 
М.П.Драгоманова, 
кафедра історії 
України, викладач
09.2010 – по даний 
час ДУТ, ННІМП

260286 Мельнічук 
Ліна 
Володимирів
на

доцент 
кафедри 
менеджмен
ту, Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
академія 

державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

13 Управлінські 
рішення в 
процесі 
українського 
державотворен
ня

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.13), 
30.17). 

30.1) наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 



ДK 025963, 
виданий 

22.12.2014

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
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)
2. 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)
30.2) наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. 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
2. 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
3. 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.
30.8): виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
� відповідальний 
виконавець 
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).
30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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
2. Мельнічук Л.В 
Розвиток 
законодавчого 
регулювання галузі 
телекомунікацій. 
Сучасні стандарти 
підприємництва: 
імплементація та 
сталий розвиток в 
Україні.; 27 листопада 
2019 р. Київ: ККІБіП.
3. 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..
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
� Громадське 
обʼєднання Асоціації 
аудиторів і 
консультантів в галузі 
менеджменту 
Молдови договір про 
партнерство.
� співробітництво та 
науковий 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.

145637 Дубовик 
Наталія 
Анатоліївна

Доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021822, 
виданий 

14.01.2004

17 Етика ділового 
спілкування та 
риторика

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.13), 
30.17). 

30.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Дубовик Н.А. Імідж 
ділової жінки у 
сучасному 
комунікаційному 
просторі / Горпинич 
О.В., Дубовик Н.А. // 
HABITUS. Габітус. 
Науковий журнал. – 
ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019. – 
Вип. 10. С.50-55. – 
Режим доступу: 
http://habitus.od.ua/jo
urnals/2019/10-
2019/11.pdf
2. Дубовик  Н.А. 
Ретроспектива 
дослідження поняття 
«імідж»: 
американський, 
європейський та 



вітчизняний досвід / 
Н. А. Дубовик, Н. А. 
Кирилюк // Гілея: 
науковий вісник. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2019. – Вип. 
138(3). – Ч. 3. 
Політичні науки. С. 
18-21. – Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2018_138%
283%29__5
3. Дубовик  Н.А. ЗМІ 
та комунікативні 
маніпуляції в сучасній 
політиці / Н. А. 
Дубовик, Н. А. 
Кирилюк // Гілея: 
науковий вісник. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2019. – Вип. 
150 (3). – Ч. 3. 
Політичні науки. С. 
28-31.
4. Дубовик Н.А. 
Особливості 
комунікаційної 
підтримки 
підприємництва в 
Україні // Зарубіжна 
колективна 
монографія на тему 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
галузі суспільних наук 
України і країн ЄС: 
порівняльний аналіз». 
– С.119-131.
5. Kiriluk N. А., 
Dubovyk N. А. Speсial 
aspects of 
communication support 
of entrepreneurship in 
Ukraine // Challenges 
and prospects for the 
development of social 
sciences in Ukraine and 
EU countries: 
comparative analysis: 
Collective monograph. 
Riga: Izdevniecība 
«Baltija Publishing», 
2019. P.119-131.
6. 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. 
7. 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

8. 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.o
rg.ua/wp-
content/uploads/2020/
03/Vypusk-31.pdf  
9. 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/fil
e/MjExMzA=/0870480
ab1c19c8e1dc4a85b94c7
22eb.pdf ISBN 978-
966-629-975-1 DOI: 
http://doi.org/10.31617
/k.knute.2019-10-10. 
10. Dubovyk N. 
Tendencies of 
Telecommunication 
Companies 
Development in the 
Conditions of 
Ukrainian Society 
Digitalization / Iryna 
Kovshova, Nataliia 
Dubovyk, Nataliia 
Kyryliuk // 
International Journal of 
Management and 
Humanities (IJMH). 
ISSN: 2394-0913, 
Volume-4 Issue-9, May 
2020. Published By: 
Blue Eyes Intelligence 
Engineering 124 & 
Sciences Publication. 
P.124-130. (Web of 
Science) URL: 
https://www.ijmh.org/
wp-content/uploads/ 
Souvenir _Volume-
4_Issue-9_May_ 2020. 
pdf
11. 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.t
op/documents/2020.04
.6-8.pdf 
12. Дубовик Н.А.  У 
пошуках 
універсальної моделі 
соціальної комунікації 
/ Н.А. Дубовик, Н. А. 
Кирилюк // Збірник 
наукових праць 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки». 
№ 25 (2020) принято 
до друку. 
13. Дубовик Н.А. 
Проблемні питання 
державної комунікації 
в Україні / 
International scientific 
and practical 
conference «Key issues 
of  social sciences: 
prospects for the 
development of Ukraine 
and EU countries»:  
Conference 
proceedings, June 28-
29, 2019. Baia Mare: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing»,  P.102-105

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Політологія та 
політтехнології: навч. 
посіб. / Н.А. Дубовик, 
Н.А. Кирилюк. – Х.: 
СГ НТМ «Новий 
курс», 2020. – 166 с.
2. Етика ділового 
спілкування та 
риторика [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Н.А. 
Дубовик  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/category.php?
id=259
3. Політологія [ 
Електронний ресурс ]: 



Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / 
Н.А.Дубовик; кафедра 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу:
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/user.php?
id=1529&user=118&mo
de=outline 
4. Теорія і практика 
зав’язків з 
громадськістю [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / 
Н.А.Дубовик; кафедра 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/user.php?
id=1697&user=118&mo
de=outline 
5. Іміджологія [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / 
Н.А.Дубовик; кафедра 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/user.php?
id=1779&user=118&mo
de=outline 

348309 Голобородьк
о Альона 
Юріївна

доцент 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

5 Основи 
статистики і 
прогнозування 
економічних 
процесів

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.10), 30.13), 30.15), 
30.16), 30.18). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 



Scopus або Web of 
Science Core Collection.  
1. Viktoriia A. Hrosul, 
Alona Yu. Goloborodko, 
Svitlana V. 
Lehominova, Kseniia V. 
Kalienik, Natalia Yu. 
Balatska. Modelling 
balanced criteria system 
for business process 
management. IJournal 
of Interdisciplinary 
Research (AD ALTA)
(подано до друку)

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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.
2. 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.
3. Голобородько А. Ю. 
Методичний підхід до 
розробки моделі 
раціонального 
розміщення робочих 
місць  сфери 
побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. 
Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
4. Голобородько А. Ю. 
Тенденції розвитку 
злиття та поглинання 
на українських 
підприємствах. Темат. 
зб. наук. пр. Торгівля і 
ринок України. 2010. 
Вип. 34, т. 1 . 
5. 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.
6. Голобородько А. Ю. 
Формування системи 
державного  
регулювання розвитку 
побутового 
обслуговування 
населення України. 
Збірник наукових 
праць «Управління 
розвитком». 2010. 
Вип.17(93). С. 40-42.
7. 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.  
8. 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.
9. К.І. Харламов, 
Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми 
фінансового 
управління на 
сучасному 
підприємстві. 
Крымский 
экономический 
вестник. 2012. с. 317-
321.
10. 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.
11. Ю. В. Щербань, 
Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції 
розвитку роздрібної 
торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский 
экономический 
вестник. 2013. с. 177-
179.
12. 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.
13. 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.
14. 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/2337-
Текст%20статті-7923-
1-10-20200115.pdf
15. 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/202522-
453878-1-SM.pdf
16. 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
17. SVITLANA V. 
LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA 
V. VOSKOBOEVA, 
OLGA S. 
ROMASHCHENKO, 
ALONA YU. 
GOLOBORODKO. 
INNOVATIVE 
MANAGEMENT OF 
ENTERPRISE 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES. 
International Journal of 
Management 
(IJM).June.Volume:11,I
ssue:6,Pages:1558-
1568. 2020. Режим 
доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
18. 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 
(подано до друку)
19. Голобородько А. 
Ю. Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. (подано до 
друку)

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку 
сфери побутових 
послуг на 
регіональному рівні: 
монографія. Донецьк: 
вид-во «Ноулідж», 
2012. 236 с.
2. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: монография 
/Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47
3. Фролова Л.В. 
Злиття та поглинання 
підприємств: 
компендіум для 
студентів економічних 
напрямів підготовки 
денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4. 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.ек
ономіки  
підприємства.-
Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
5. 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.
6. 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.
7. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: 
монография. Л. В. 
Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47.
8. 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.
9. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/7/category/738
/view/2016
10. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозування 
економічних 
процесів». - 2020.  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
11. 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.  Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2015
12. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Підручник. 2020. 
399с. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
30.10) Організаційна 



робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншої навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
Виконання обов’язків 
секретаря вченої ради 
Навчально-наукового 
інституту 
Інформаційних 
технологій 
Державного 
університету 
телекомунікацій. 

30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. 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
2. 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.



3. 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
4. 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.
5. 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.
6. 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/3/4/5/1/34511
564/hum_viii_237_41.
pdf

30.16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. 
Членство у 
міжнародній ІТ-
асоціації  ISOC.  

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років. 
Наукове 
консультування з 
питань 
інформаційних 
технологій та систем 
відповідно до 
договорів про 
співпрацю:
 1. ТОВ АУДИТ 



СЕРВІС ГРУП

321653 Зінченко 
Ольга 
Валеріївна

завідувач 
кафедри 
штучного 
інтелекту, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
магістра, 

Державний 
університет 

інформаційно-
комунікаційни
х технологій, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
092402 

Інформаційні 
мережi зв'язку, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036020, 
виданий 

12.05.2016, 
Атестат 

доцента AД 
003526, 
виданий 

16.12.2019

6 Хмарні 
технології

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.6), 30.8), 30.15), 
30.16). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. 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).
30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Зінченко О. В. 
Підвищення 
швидкодії ітераційної 
системи фазового 
автопідстроювання за 
рахунок підвищення 
швидкодії основного 
контуру // Наукові 
записки УНДІЗ. 2015. 
- №2(36). – С. 55-60.
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.
3. 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.



4. 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. 
5. 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. 
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., 
Сєрих С.О., Зінченко 
О.В., Прокопов С.В. 
Конвергентна 
мережна 
інфраструктура. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2019. – 
182с. 
30.6) Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
- Сертифікат рівня В2 
№ 1905/1740,  
виданий Madison 
International Institute 
& Business  School 
19.05.2019 року. 20 % 
аудиторних занять 
викладається 
іноземною мовою.
30.8) 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:
- «Методика 
підвищення 
ефективності систем 
управління 
безпроводовими 
мережами на основі 
векторного синтезу» 
(шифр «Вектор» РК 
№ 0118U004553, ДУТ, 
м. Київ до 2021 р.)- 
відповідальний 
виконавець.



30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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. 
2. 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.
3. 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. 
4. 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.
5. 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.
6. Внедрение 
высокоскоростных 
беспроводных 
инфокоммуникационн
ых 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. 
30.16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
- член Інтернет 
суспільства (ISOC -
Internet Society).

354939 Совершенна 
Ірина 
Олексіївна

доцент 
кафедри 
маркетингу
, Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

12 Маркетинг Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 30.2), 30.3), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.17), 30.18).

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Совершенна І. О., 
Остролуцький О. О. 
Маркетингові 
стратегії конкуренції: 
аналіз сучасних 
концепцій // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". - 2020. - 
№1. 
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/emb/arti
cle/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. 
Методичні підходи до 
оцінювання 
ефективності 
трансферу технологій 
в Україні  // Ж. 
Ефективна економіка. 
– 2017. –  №5. Режим 
доступу: 
http://bit.ly/2xvax0x      
(IndexCopernicus, 
GoogleScholar).          
6. Совершенна І.О., 
Підкамінний І.М. 
Інноваційний 
розвиток підприємств 
роздрібної торгівлі. Ж. 
БІЗНЕС ІНФОРМ. – 
2013. – №1. – с.156-
160.     
http://bit.ly/2wSLTGM  

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
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.

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. 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. 

30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 



комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:

- керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«ІТ-маркетолог»

30.15). Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. 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. 
 
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
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».

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
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. 

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056114, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033457, 
виданий 

25.01.2013

39 Регіональна 
економіка

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.14), 30.15), 
30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О. В. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників.  
Торгівля, комерція, 
підприємництво. 
2012. Вип. 14. с.70-72. 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Torg_2012_14_18.
2. Воскобоєва О. В. 
Розробка стратегії  
диверсифікації 
виробництва.. 
Розвиток сучасної 
логістико-
орієнтованої 
економіки: збірник 
наукових праць 
ДонДУУ. Економіка. 
2012. Т.ХІІІ. Вип.227. 
с.68-76.
3. Воскобоєва О. В. 
Підвищення 



ефективності 
управління 
виробничими 
запасами 
підприємства на 
основі впровадження 
логістичного підходу. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
обліково-
аналітичного 
забезпечення системи 
управління 
підприємств в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць ДонДУУ. 
Економіка. 2012. 
Т.ХІІІ. Вип.232. с.68-
79.
4. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
5. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 



Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
11. 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: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2337
12. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
13. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 



http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
14. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
15. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”. 2020. 
№4(14). с.5-11. Режим 
доступу:  
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
16. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 



2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Воскобоєва О.В., 
Головінов 
М.І.Економіка 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник, 
Донецьк: ДонНУЕТ.  
2014. 65 с.
14. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  
системи управління 
основними фондами 
підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку 
його діяльності // 
Механізми стабілізації 
й розвитку діяльності 
підприємств: 
монографія / під ред.. 
О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. 
Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. 
с.285-296.
15. Воскобоєва О.В. 
Управление 
предпритием на 
основе эффективного 
использования 
ресурсного 
потенциала // 
Современные 
императивы 
экономического 
управления 
предприятиями на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 



монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донец
к: ДонНУЭТ, 2013.С. 
431-439.
16. Воскобоєва О. В. 
Управління 
основними фондами 
торговельного 
підприємства/Воскобо
єва О.В., Садєков 
А.А.//Монографія 
Донецьк: вид-во 
«Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
-Заступник директора 
інституту економіки і 
управління ДонНУЕТ 
2007-2014 рр.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування: 
1. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703
2. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 



Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1481
4. Основи економіки 
та планування  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2044
5. Міжнародна 
економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2707
6. Економічні 
дослідження ринку та 
споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 



/Воскобоєва О.В. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=2042
7. Методичні 
рекомендації по 
підготовці до 
державного екзамену 
з освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр»  
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства»/Воско
боєва О.В., Фролова 
Л.В., Садєков А.А., 
Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, 
ДонНУЕТ. 2012. 195 с.
8. Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: метод. 
рек. для самост. вивч. 
дисц. для студ. 
спеціальності  
7.03050401, 
8.03050401  
«Економіка 
підприємства» ден. та 
заоч. форм навчання 
/Воскобоєва О.В., 
Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 
95 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 



іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1.Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
2.Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1. Воскобоєва О.В. 
Розробка стратегії 
управління 
виробничими 
запасами ТОВ «Георг 
Біосистем». Теорія і 
практика 
забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, 
(м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 
Полтава: Полтава: 
ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ». 2013. С.18-21
2. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне 
обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації 
виробництва. 
Економіка і 



управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ 
міжн.наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк: 
ДонНУЕТ.2014.  С.66-
69.
3. Воскобоєва О.В. 
Формування 
замовлень в умовах 
диверсифікації 
виробництва. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його  конкуренто-
спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 27-28 
лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 
2014. С.129-133
4. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне 
проектування 
інформаційно-
технічної підготовки 
майбутніх спеціалістів 
зв’язку. Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі 
:Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м.Київ, 
16-17 березня 2017 р.) 
Київ: ДУТ. 2017. .С.61-
62.
5. Воскобоєва О.В. 
Кросворд як форма 
контролю знань 
Менеджмент ХХІ 
століття: 
глобалізаційні 
виклики : Матер. 
Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. 
Полтава, 11-12 травня 
2017 року) Полтава: 
ПДАА  2017. 
6. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної  системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: матеріали  I 
міжнародної наук.-
практ.інтернет-конф., 
(Київ, Україна, 25 
жовтня 2017) 
К.:ДУТ,2017. с.27-30.
7. Воскобоєва О.В. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
управління ПАТ 
«Світло шахтаря» на 
основі діагностики 
економічної 
діяльності. 
Економіко-правова 
платформа 
інноваційного 
підприємства: 



матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
8. Воскобоєва 
Е.В.Развитие 
информационніх 
технологий в Украине. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
9. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
10. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

131354 Лазоренко 
Лариса 
Віталіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокорист
ування 

України, рік 

19 Менеджмент і 
адмініструванн
я

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:



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

п.п. 30.2), 30.3), 30.4), 
30.8), 30.11), 30.15), 
30.18).

30.2). Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. 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/journ
als/2020/51_2020/17.p
df 
2. 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/emb/arti
cle/view/1970
3. 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
4. Лазоренко Л.В. 
Матричні методи 
стратегічного 
планування діяльності 
підприємств зв’язку. 
Електронний ресурс] 
Економіка та 
суспільство.  2017.- 
№8/ URL: 
http//economyandsocie
ty.in.ua
5. Гудзь О.Є., 
Лазоренко Л.В. 
Ресурсне 
забезпечення 
соціально-
економічного 
розвитку діяльності 
підприємств зв’язку/  
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 1(19). С. 5-11
6. 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
7. 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/Nvkhdu_e
n_2017_23(2)_.pdf 
8. Лазоренко Л.В. 
Методика визначення 
соціально-
економічного ефекту 
діяльності 
підприємств зв’язку. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4(12). С. 5-11
9. 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/economic_2
8/1/29.pdf 

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Чала Н.Д., 
Лазоренко Л.В. 
Бюджетна система. 
Навчальний посібник. 
К: Знання-Прес, 2010.  
224 с 
2. Лазоренко Л.В. 
Соціально-
економічний розвиток 
підприємств зв’язку: 
стан та перспективи: 
[Монографія].  К: 
Талком, 2017. 279 с.

30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Підготувала 4 
кандидата наук:
1. 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
2. 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.
3. Ващенок Олег 
Петрович Управління 
ресурсним 
забезпеченням 
телекомунікаційних 
підприємств.,  
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 27.08. 
2020р.
4. 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.
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
� відповідальний 
виконавець 
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”.
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
- Член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.861.03 за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)», 
Державний 
університет 
телекомунікацій
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. 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
2. 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
3. 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
4. Лазоренко Л.В. 
Формування 
фінансової стратегії 
діяльності 
підприємств. // 
Фінансові аспекти 
діяльності 
підприємств в умовах 
кризи.  Збірник тез.  
К: Університет 
«Україна»,  2015 . С 
46-52
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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.
9. 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
10. 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 .
11. 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
12. 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
30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  
� Український центр 
інноватики та 
патентно-
інформаційних послуг 
ДП „Український 
інститут 
інтелектуальної 
власностіˮ договір про 
співробітництво №169 
від 17.06.2015 р.
� 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.
� Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби договір про 
співробітництво 
№324/2016 від 
28.12.2016 р.
� ПАТ „Укртелекомˮ 
договір про 
співробітництво 
№784 від 1.09.2016 р.
� ПРаТ „Фарлеп-
Інвестˮ договір про 
співробітництво 
№935 від 1.09.2016 р.
� ТОВ 
„ТриМобˮдоговір про 
співробітництво 
№498-12-1 від 
3.10.2015 р.
� ТОВ „Парус-
Регіониˮ договір про 
співробітництво 
№1133 від 18.11.2016 р.
�  ТОВ „М.Е.ДОКˮ 
договір про 
співробітництво №174 
від 31 серпня 2018 р.
� ТОВ „ІТ Спеціалістˮ 
договір про 
співробітництво №732 
від 1 лютого 2018 р.
� ТОВ „Інтелект-
Севісˮдоговір про 
співробітництво 
№382 від 6 
грудня.2017 р.
� ТОВ „Прокомˮ 
договір про 
співробітництво 
№147-17-2017 від 
11.11.2016 р.
� Гаврилівська 
сільська рада договір 
про співробітництво 
№148-17 від 1.02.2017 
р.
� ТОВ „Реаллайнˮ 
договір про 
співробітництво №18-
621 від 1.09.2016 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.
� МЦ „Столетиеˮ 
договір про 
співробітництво №785 
від 1.09.2016 р.

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

завідувач 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 

комерційний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 003623, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат 

16 Економіка 
підприємства

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.4) 30.5), 30.7), 
30.8) 30.10) 30.11), 
30.13),  30.15) 30.18). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 



доцента 12ДЦ 
016155, 

виданий 
22.02.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 011380, 
виданий 

25.02.2016

наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. 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.  
https://bit.ly/32hK4B6 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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. 
Index Copernicus. 
Режим доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/45-
2020.pdf.
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. 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). 
8. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 
видання). 
9. 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). 
10. 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.
11. Гусєва О. Ю. 
Напрям реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
12. 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.  
13. 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. 
14.  Гусєва О. Ю., 
Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 33-
39.
15. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154 



2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1651
6. 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.
7. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
30.4) Наукове 
керівництво 



(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
Підготувала 1 доктора 
наук: Легомінова С. В. 
2 кандидатів наук : 
Пруднікова І. М., 
Труш М. С.

30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
1. 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”.
2. Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
3. 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”.

30.8) 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
1. -науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 



науково-дослідної 
роботи за темою 
«Економіко-правові 
механізми управління 
стратегічними 
змінами на 
підприємствах 
інфокомунікаційної 
галузі» 
(реєстраційний номер 
0117U004196);
2. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Обгрунтування 
економічної 
доцільності 
запровадження ІТ-
аутсорсингу на 
підприємстві»
3. член редакційної 
колегії наукового 
журналу ДУТ 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (до 2019 р.)

30.10)  Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/ відділу 
(наукової установи) 
/навчально-
методичного 
управління (відділу) 
/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/ вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
-Завідувач кафедри 
економіки

30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Дем’янчук М. В.  на 
тему: «Збалансований 



розвиток 
телекомунікаційного 
підприємства в умовах 
цифрових 
трансформацій» 
(науковий керівник – 
Князєва О. А..), 
Херсон, ХНУ, 2020;
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.03 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата)  
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
2. Економіка 
підприємства [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2390
3. Глобальні виклики 
та інформаційна 
політика України [ 
Електронний ресурс ] : 



Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій    
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2778  

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
- Гусєва О. Ю. 
Управління 
стратегічною 
стійкістю підприємств 
в умовах змін 
глобального 
економічного 
ландшафту // Мат. ІІ 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Управління 
туристичною 
індустрією: 
методологія і 
практика. – Полтава. 
– 2015. – С. 172-174. 
27. 
- Гусєва О. Ю. 
Концептуальные 
подходы к 
управлению 
изменениями на 
предприятиях 
телекомунникацион-
ной отрясли // Мат. 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Сучасні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології: пленарні 
засідання. – Київ. – 
2015. – С. 87-90. 28. 
- Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2015. – С. 54. 
- Гусева О.Ю. 
Управление 
интеллектуальным 
лидерством 
предприятий в 
аспекте развития 4G и 
5G технологий // 
Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 
4G и 5G: материали 
Регионального 



семинара МСЭ для 
стран СНГ и Грузии, 
(Київ, Україна, 17-18 
листопада 2016р.). — 
К.: ДУТ, 2016. — С. 197 
— 198. 
- Гусєва О. Ю. Мікро-
платформа 
інтелектуального 
лідерства підприємств 
// Актуальні 
проблеми управління 
та економічного 
розвитку в умовах 
інформатизації 
суспільства: матеріали 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 20 
грудня 2016.). — К.: 
ДУТ, 2016. — С. 97—
98. 
- Гусєва О. Ю., 
Прудникова І.В. 
Вдосконалення 
моделей оцінки якості 
та ефективності 
організаційних 
структур управління 
підприємствами // 
Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі: 
матеріали міжнар. 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 16-18 
березня 2017.). — К.: 
ДУТ, 2017. — С. 45—48.  

30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р. 
та у межах виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи.
- ТОВ «АФ Аудит 
сервіс груп». Договір  
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
324 від 16.01.2020 р.

348309 Голобородьк
о Альона 
Юріївна

доцент 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

5 Цифрова 
економіка

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.10), 30.13), 30.15), 
30.16), 30.18). 

30.1) Наявність за 
останні п’ять років 
(2015 – 2020 р.р.) 



кандидата наук 
ДK 000183, 

виданий 
10.11.2011

наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 
Scopus або Web of 
Science Core Collection.  
1. Viktoriia A. Hrosul, 
Alona Yu. Goloborodko, 
Svitlana V. 
Lehominova, Kseniia V. 
Kalienik, Natalia Yu. 
Balatska. Modelling 
balanced criteria system 
for business process 
management. IJournal 
of Interdisciplinary 
Research (AD ALTA)
(подано до друку)

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 1. 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.
2. 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.
3. Голобородько А. Ю. 
Методичний підхід до 
розробки моделі 
раціонального 
розміщення робочих 
місць  сфери 
побутових послуг. 
Вісник ДонНУЕТ. 
Гуманітарні науки. 
2010. №4. С.161-169. 
4. Голобородько А. Ю. 
Тенденції розвитку 
злиття та поглинання 
на українських 
підприємствах. Темат. 
зб. наук. пр. Торгівля і 
ринок України. 2010. 
Вип. 34, т. 1 . 
5. 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.
6. Голобородько А. Ю. 
Формування системи 
державного  



регулювання розвитку 
побутового 
обслуговування 
населення України. 
Збірник наукових 
праць «Управління 
розвитком». 2010. 
Вип.17(93). С. 40-42.
7. 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.  
8. 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.
9. К.І. Харламов, 
Голобородько А. Ю. 
Нові парадигми 
фінансового 
управління на 
сучасному 
підприємстві. 
Крымский 
экономический 
вестник. 2012. с. 317-
321.
10. 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.
11. Ю. В. Щербань, 
Голобородько А. Ю. 
Основні тенденції 
розвитку роздрібної 
торгівлі у Донецькій 
області.  Крымский 
экономический 
вестник. 2013. с. 177-
179.
12. 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.
13. 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.
14. 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/2337-
Текст%20статті-7923-
1-10-20200115.pdf
15. 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/202522-
453878-1-SM.pdf
16. 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
17. SVITLANA V. 
LEHOMINOVA, OLGA 
YU. GUSEVA, OLENA 
V. VOSKOBOEVA, 
OLGA S. 
ROMASHCHENKO, 
ALONA YU. 
GOLOBORODKO. 
INNOVATIVE 
MANAGEMENT OF 
ENTERPRISE 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES. 
International Journal of 
Management 
(IJM).June.Volume:11,I
ssue:6,Pages:1558-
1568. 2020. Режим 
доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM



E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
18. 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 
(подано до друку)
19. Голобородько А. 
Ю. Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. (подано до 
друку)

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулювання розвитку 
сфери побутових 
послуг на 
регіональному рівні: 
монографія. Донецьк: 
вид-во «Ноулідж», 
2012. 236 с.
2. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: монография 
/Л. В. Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47
3. Фролова Л.В. 
Злиття та поглинання 
підприємств: 
компендіум для 
студентів економічних 
напрямів підготовки 
денної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4. 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.ек
ономіки  
підприємства.-
Донецьк :[ДонНУЕТ], 
2009. 169с.
5. 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.
6. 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.
7. Потребительский 
рынок: проблемы 
инновационного 
развития: 
монография. Л. В. 
Фролова, А. Ю. 
Голобородько. Ростов 
н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2012. с. 39-47.
8. 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.
9. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/7/category/738
/view/2016
10. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозування 
економічних 
процесів». - 2020.  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
11. 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.  Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2015



12. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Підручник. 2020. 
399с. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152

30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової 
установи)/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншої навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника.
-Виконання обов’язків 
секретаря вченої ради 
Навчально-наукового 
інституту 
Інформаційних 
технологій 
Державного 
університету 
телекомунікацій. 

30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. 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
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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/3/4/5/1/34511
564/hum_viii_237_41.
pdf

30.16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. 
Членство у 
міжнародній ІТ-
асоціації  ISOC.  

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 



організацій протягом 
не менше двох років. 
Наукове 
консультування з 
питань 
інформаційних 
технологій та систем 
відповідно до 
договорів про 
співпрацю:
1. ТОВ АУДИТ СЕРВІС 
ГРУП

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

завідувач 
кафедри 
економіки 
підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

16 Глобальні 
виклики та 
інформаційна 
політика 
України

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.5), 30.7), 30.8) 
30.11), 30.13), 30.17). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Olena 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.  
https://bit.ly/32hK4B6 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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. 
Index Copernicus. 
Режим доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/45-



2020.pdf.
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 
Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. 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). 
8. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 



видання). 
9. 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). 
10. 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.
11. Гусєва О. Ю. 
Напрям реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
12. 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.  
13. 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. 
14. Гусєва О. Ю., 
Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 33-
39.
15. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 



6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154 
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1651
6. 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.
7. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
Підготувала 1 доктора 
наук: Легомінова С. В. 
2 кандидатів наук : 
Пруднікова І. М., 
Труш М. С.
 
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
1. 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”.
2. Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
3. 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”.

30.8) 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
1. науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Економіко-правові 
механізми управління 
стратегічними 
змінами на 
підприємствах 
інфокомунікаційної 
галузі» 
(реєстраційний номер 
0117U004196);
2. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Обгрунтування 
економічної 
доцільності 
запровадження ІТ-
аутсорсингу на 
підприємстві»
3. член редакційної 
колегії наукового 
журналу ДУТ 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (до 2019 р.)

30.10)  Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/ відділу 
(наукової установи) 
/навчально-
методичного 
управління (відділу) 
/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/ вченого 



секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
-Завідувач кафедри 
економіки

30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Дем’янчук М. В.  на 
тему: «Збалансований 
розвиток 
телекомунікаційного 
підприємства в умовах 
цифрових 
трансформацій» 
(науковий керівник – 
Князєва О. А..), 
Херсон, ХНУ, 2020;
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.03 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата)  
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 



університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
2. Економіка 
підприємства [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2390
3. Глобальні виклики 
та інформаційна 
політика України [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій    
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2778  

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
- Гусєва О. Ю. 
Управління 
стратегічною 
стійкістю підприємств 
в умовах змін 
глобального 
економічного 
ландшафту // Мат. ІІ 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Управління 
туристичною 
індустрією: 
методологія і 
практика. – Полтава. 
– 2015. – С. 172-174. 
27. 
- Гусєва О. Ю. 
Концептуальные 
подходы к 
управлению 
изменениями на 
предприятиях 
телекомунникацион-
ной отрясли // Мат. 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Сучасні 
інформаційно-



комунікаційні 
технології: пленарні 
засідання. – Київ. – 
2015. – С. 87-90. 28. 
- Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2015. – С. 54. 
- Гусева О.Ю. 
Управление 
интеллектуальным 
лидерством 
предприятий в 
аспекте развития 4G и 
5G технологий // 
Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 
4G и 5G: материали 
Регионального 
семинара МСЭ для 
стран СНГ и Грузии, 
(Київ, Україна, 17-18 
листопада 2016р.). — 
К.: ДУТ, 2016. — С. 197 
— 198. 
- Гусєва О. Ю. Мікро-
платформа 
інтелектуального 
лідерства підприємств 
// Актуальні 
проблеми управління 
та економічного 
розвитку в умовах 
інформатизації 
суспільства: матеріали 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 20 
грудня 2016.). — К.: 
ДУТ, 2016. — С. 97—
98. 
- Гусєва О. Ю., 
Прудникова І.В. 
Вдосконалення 
моделей оцінки якості 
та ефективності 
організаційних 
структур управління 
підприємствами // 
Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі: 
матеріали міжнар. 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 16-18 
березня 2017.). — К.: 
ДУТ, 2017. — С. 45—48.  

30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р. 



та у межах виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи.
- ТОВ «АФ Аудит 
сервіс груп». Договір  
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
324 від 16.01.2020 р.

226117 Ромащенко 
Ольга 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038335, 

виданий 
29.09.2016

10 Основи 
автоматизації 
економічних 
розрахунків

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.2), 30.3), 
30.13), 30.15), 30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О.С.  
Моделювання 
ефективної системи 
управління 
товарними запасами 
торговельних 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Серія економічна. 
2013.  № 1. с.172-177. 
Режим доступу: 
http://journals.khnu.k
m.ua/vestnik/pdf/ekon
/VKNU-ES-2013-N1-
Volume1_196.pdf
2. Воскобоєва О.С.  
Інтегральна модель 
комплексної оцінки 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Моделі управління в 
ринковій економіці: 
зб.наук.  пр. 2013. Вип 
16. с.49-59 
3. Воскобоєва 
О.С.Оцінка якості 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Маркетинг: теорія і 
практика. збірник 
наукових праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. 
2014. с.38-45. 
4. Ромащенко О.С. 
Обгрунтування 
політики взаємодії 
торговельного 
підприємства із 
постачальниками на 
підставі комплексної 
оцінки ефективності. 
Економіка. 



Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 2. с. 81-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1509
5. Ромащенко О.С. 
Сучасні технології 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 3. с. 75-82. 
Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1599
6. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
7. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 



Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
11. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 
інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
12. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
13. Ромащенко О.С. 
Комплексна оцінка 
ефективності роботи з 
постачальниками. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні науки та 
світове господарство. 
Випуск 28, частина 2. 
2019 с. 76-82. Режим 
доступу: 
http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/ar
chive/28_2_2019ua/16.
pdf
14. Svitlana 
Lehominova, Ruslan 
Dymenko, Olga 
Romashchenko, Olga 
Loban. Competitive 
Advantage 
Management 
Enterprises with a focus 
on NBIC Components. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE) 
ISSN: 2278-3075, 
Volume-9 Issue-2, 
December 2019.рр.857-
862. Режим доступу: 
https://www.ijitee.org/
wp-
content/uploads/paper
s/v9i2/B6801129219.pdf

15. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 



Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
16. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
17. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
18. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”“. 2020. 
№4(14). с.5-11 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
19. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)

30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 



Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1759
6. 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/category/738
/view/1758
7. 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/category/738
/view/1750
8. 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/category/738
/view/1651
9. 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/category/738
/view/1759
10. 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/category/738
/view/1758
11. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
12. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
13. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємства // 
Інноваційні 
механізми 
економічного 
управління 
підприємством: 
монографія / під ред. 
Л.В. Фролової. – 
Кривий Ріг: Видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2016.С. 333-371. 
14. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємств торгівлі: 
монографія. Кривий 



Ріг. Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О. 
2016. 234с.
15. Воскобоєва О.С. 
Эффективное 
управление 
товарными запасами 
// Современные 
императивы 
экономическоо 
управления 
предприятия на 
потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія, Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013. С.155-
163
16. Voskoboeva O. An 
evaluation the 
effectiveness of 
inventory management 
in the consumer 
market/ O. Voskoboeva 
// Actual problems of 
consumer market 
development : 
monograph, Publishing 
House «Science & 
Innovation Center», 
St.Louis, Missouri, 
USA. – 2013. – Pp. 
126–133.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування. 
1. Обгрунтування 
економічних рішень 
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1011
2. Формування бізнес-
моделі підприємства  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?
id=3003



3. АРМ економіста  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2998
4. Основи 
автоматизації 
економічних 
розрахунків  
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1012
5. Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1010
6. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
7. Економіка 
неприбуткових 
підприємств  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 



системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1480
8. Регіональна 
єкономіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703

30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. Воскобоєва О.С. 
Коефіцієнт 
оборотності – 
важливий показник 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості:  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(12-15 лютого 2012 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. С.40-42. 
(Особистий внесок 
здобувача: 
обґрунтовано 
комплексну модель 
оборотності товарних 
запасів).
2. Воскобоєва О.С. 
Ефективне  
управління 
багатономенклатурни
ми товарними 
запасами. Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(Донецьк, 30 січня 
2013 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2013. С.34-
37
3. Воскобоєва О.С. 
Управління 
товарними запасами 



на основі АВС – 
аналізу. Маркетинг на 
міжнародних ринках 
товарів і послуг: 
глобальні аспекти: 
матеріали ІV 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених . 
(14 -15 лютого 2013 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2013 С. 34-36.
4. Воскобоєва О.С. 
Оптимізація  
управління 
товарними запасами 
на підприємстві. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2014.  
С.123-126 
5. Воскобоєва О.С. 
Ефективність 
управління ТЗ на 
підприємствах 
торгівлі. Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(27-28 лютого 2014 р.). 
Донецьк : ДонНУЕТ, 
2014. С.133-136. 
6. Ромащенко О.С. 
Елементи концепції 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. Сучасні 
проблеми управління 
підприємствами: 
теорія та практика:  
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(м.Харків, 26 – 27 
березня 2015 р.). 
Харків, 2015. С.114-117
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
25 жовтня 2017 р.). 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 2017. 
С.36-38
8. Ромащенко О.С. 
Управління товарним 
асортиментом 
торговельно 
підприємства на 
основі АВС/FMR-
аналізу.  Економіко-
правова платформа 



інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
9. Ромащенко О.С. 
Основные барьеры 
внедрения 
информационно-
комуникационных 
технологий в 
экономику Украины. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
10. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
11. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

завідувач 
кафедри 
економіки 

Навчально-
науковий 
інститут 

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

16 Економіка ІТ-
підприємства

Види і результати 
професійної 
діяльності за 



підприємст
ва та 
соціальних 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

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

спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 
30.5), 30.7), 30.8) 
30.11), 30.13), 30.17). 

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Olena 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.  
https://bit.ly/32hK4B6 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. 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. 
Index Copernicus. 
Режим доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/45-
2020.pdf.
2. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність 
телекомунікаційних 
підприємств як 
головний фактор їх 
конкурентоспроможн
ості. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 1. С. 45-50. 
3. Хлевицька Т. Б., 
Гусєва О. Ю. 



Когнітивна 
компетентність: зміст 
та особливості 
формування. 
Ефективна економіка. 
2019. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6988 (Дата 
доступу: 15.09.2019 р.)  
4. 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.
5. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
6. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
7. 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). 
8. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 
видання). 
9. 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). 



10. 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.
11. Гусєва О. Ю. 
Напрям реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
12. 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.  
13. 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. 
14. Гусєва О. Ю., 
Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 33-
39.
15. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 
Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
1. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 



Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154 
2. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508
4796.pdf
3. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
4. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
5. 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/category/738
/view/1651
6. 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.
7. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. 
30.4) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
Підготувала 1 доктора 
наук: Легомінова С. В. 
2 кандидатів наук : 
Пруднікова І. М., 
Труш М. С.
 
30.5) Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії
1. 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”.
2. Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
3. 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”.

30.8) 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
1. науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Економіко-правові 
механізми управління 
стратегічними 
змінами на 
підприємствах 
інфокомунікаційної 
галузі» 
(реєстраційний номер 
0117U004196);
2. науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
«Обгрунтування 
економічної 
доцільності 
запровадження ІТ-
аутсорсингу на 
підприємстві»
3. член редакційної 
колегії наукового 
журналу ДУТ 
«Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (до 2019 р.)

30.10)  Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/ відділу 
(наукової установи) 
/навчально-
методичного 
управління (відділу) 
/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/ вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
-Завідувач кафедри 
економіки

30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 



спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Дем’янчук М. В.  на 
тему: «Збалансований 
розвиток 
телекомунікаційного 
підприємства в умовах 
цифрових 
трансформацій» 
(науковий керівник – 
Князєва О. А..), 
Херсон, ХНУ, 2020;
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.03 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата)  
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування
1. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
2. Економіка 
підприємства [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 



Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2390
3. Глобальні виклики 
та інформаційна 
політика України [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. 
Ю. Гусєва; кафедра 
економіки 
підприємств та 
соціальних технологій    
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2778  

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
- Гусєва О. Ю. 
Управління 
стратегічною 
стійкістю підприємств 
в умовах змін 
глобального 
економічного 
ландшафту // Мат. ІІ 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Управління 
туристичною 
індустрією: 
методологія і 
практика. – Полтава. 
– 2015. – С. 172-174. 
27. 
- Гусєва О. Ю. 
Концептуальные 
подходы к 
управлению 
изменениями на 
предприятиях 
телекомунникацион-
ной отрясли // Мат. 
Міжнар. наук-практ. 
конф. Сучасні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології: пленарні 
засідання. – Київ. – 
2015. – С. 87-90. 28. 
- Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2015. – С. 54. 



- Гусева О.Ю. 
Управление 
интеллектуальным 
лидерством 
предприятий в 
аспекте развития 4G и 
5G технологий // 
Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 
4G и 5G: материали 
Регионального 
семинара МСЭ для 
стран СНГ и Грузии, 
(Київ, Україна, 17-18 
листопада 2016р.). — 
К.: ДУТ, 2016. — С. 197 
— 198. 
- Гусєва О. Ю. Мікро-
платформа 
інтелектуального 
лідерства підприємств 
// Актуальні 
проблеми управління 
та економічного 
розвитку в умовах 
інформатизації 
суспільства: матеріали 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 20 
грудня 2016.). — К.: 
ДУТ, 2016. — С. 97—
98. 
- Гусєва О. Ю., 
Прудникова І.В. 
Вдосконалення 
моделей оцінки якості 
та ефективності 
організаційних 
структур управління 
підприємствами // 
Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі: 
матеріали міжнар. 
наук.- практ. конф., 
(Київ, Україна, 16-18 
березня 2017.). — К.: 
ДУТ, 2017. — С. 45—48.  

30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р. 
та у межах виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи.
- ТОВ «АФ Аудит 
сервіс груп». Договір  
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
324 від 16.01.2020 р.

321596 Звенігородсь
кий 
Олександр 
Сергійович

доцент 
кафедри 
штучного 
інтелекту, 

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013714, 
виданий 

18 Штучний 
інтелект

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 



Основне 
місце 
роботи

х технологій 13.03.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028296, 
виданий 
10.11.2011

відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 30.2), 30.8), 
30.11), 30.15), 30.16).

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Звенигородский А.С. 
Критерий оценки 
графического 
интерфейса на основе 
Гештальт признаков. / 
А.С. Звенигородский, 
А.И. Шевченко, О.А. 
Коломыйцев // 
Искусственный 
интеллект. – 2012 – 
№2 с.40–45
2. Звенигородский 
А.С. Концепция 
экспертной системы 
цветовых решений 
для проектирования 
разделов 
электронного 
учебника./А.С. 
Звенигородский, А.И. 
Шевченко, О.А. 
Коломыйцев // 
Искусственный 
интеллект. – 2012 – 
№3 с.396-401.
3. Звенигородский 
А.С. Модель вопроса в 
естественно-языковых 
системах 
тестирования / А.С. 
Звенигородский, В.Н. 
Чернышова//Искусст
венный интеллект. – 
2012 - №3 с. 137-142.
4. 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.
5. 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
6. Звенігородський 
О.С. Модель структури 
свідомості як 
множини процесів / 
О.С. Звенігородський, 
І.В. Качур // Штучний 
інтелект. - 2018. - 
№1(79). - С. 7-13.

30.8) 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:
1. Дослідження 
теоретичних засад 
проблем створення 
інтелектуальних 
систем в процесі 
формування нових 
знань при навчанні в 
системах програмно-
педагогічних засобів. 
Шифр 0111U001968. – 
відповідальний 
виконавець.
2. Розробка 
інтелектуальної 
системи 
відеоспостереження 
спеціального 
призначення Шифр 
0115U000727. – 
відповідальний 
виконавець.
3. Розроблення 
науково-теоретичних 
засад створення 
роботизованих 
комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексів широкого 
призначення Шифр 
0112U001608. – 
відповідальний 
виконавець.
4. Розроблення 
методів розпізнавання 
злитно вимовлених 
фраз в рамках 
концепції 
пофонемного 
розпізнавання 
мовлення з 
узагальненою 
транскрипцією Шифр 
0113U001326. – 
відповідальний 
виконавець.
5. 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.
6. Розроблення 
науково-методичних і 
алгоритмічних засад 



створення 
електронних засобів 
навчання та 
тестування для людей 
з обмеженнями зору і 
слуху. Шифр 
0112U008493– 
відповідальний 
виконавець.
7. Розробити 
комп’ютерну 
інтелектуальну 
систему тестування 
знань для програмно 
педагогічних засобів і 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання. Шифр 
0111U1967.- керівник.
30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний апонент:
- 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.
30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Звенігородський 
О.С. Модель структури 
свідомості/Звенігород
ський, І.В. 
Качур//Системи та 
засоби штучного 
інтелекту: тези 
доповідей 
Міжнародної наукової 
молодіжної школи. – 
Київ: ІПШІ «Наука і 
освіта», 2018. – с. 38-
40

30.16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
-член Інтернет 
суспільства (ISOC -
Internet Society).

226117 Ромащенко доцент, Навчально- Диплом 10 Соціально- Види і результати 



Ольга 
Сергіївна

Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

магістра, 
Донецький 

національний 
університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038335, 

виданий 
29.09.2016

трудові 
відносини та 
економіка 
праці

професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:

п.п.30.2), 30.3), 30.13), 
30.15), 30.18). 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Воскобоєва О.С.  
Моделювання 
ефективної системи 
управління 
товарними запасами 
торговельних 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал. 
Серія економічна. 
2013.  № 1. с.172-177. 
Режим доступу: 
http://journals.khnu.k
m.ua/vestnik/pdf/ekon
/VKNU-ES-2013-N1-
Volume1_196.pdf
2. Воскобоєва О.С.  
Інтегральна модель 
комплексної оцінки 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Моделі управління в 
ринковій економіці: 
зб.наук.  пр. 2013. Вип 
16. с.49-59 
3. Воскобоєва 
О.С.Оцінка якості 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 
Маркетинг: теорія і 
практика. збірник 
наукових праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. 
2014. с.38-45. 
4. Ромащенко О.С. 
Обгрунтування 
політики взаємодії 
торговельного 
підприємства із 
постачальниками на 
підставі комплексної 
оцінки ефективності. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 2. с. 81-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1509
5. Ромащенко О.С. 
Сучасні технології 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. 



Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 3. с. 75-82. 
Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1599
6. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання 
асортиментної 
структури товарних 
запасів торгівельного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2017. № 4 (22), С. 81-
87. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1665
7. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як 
засіб антикризового 
управління 
управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. № 2 (24). С. 73-
78.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1886
8. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Антикризове 
управління – 
передумова розвитку 
сучасного 
підприємства. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №3 (25). С. 87-
92. Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1944
9. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
основний фактор 
розвитку цифрових 
технологій. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №4 (26). С. 56-
61.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/1974
10. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Сьомкіна Т.В. 
Підготовка 
економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №1 (27). С. 76-
84.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2088
11. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Макаренко А.О. 
Збалансована система 
показників – 
ефективний 



інструмент управління 
підприємством. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. №2 (28). С. 80-
87.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2154
12. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Інтегральна оцінка 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3 (29). С.42-
48.Режим доступу: 
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/emb/arti
cle/view/2218
13. Ромащенко О.С. 
Комплексна оцінка 
ефективності роботи з 
постачальниками. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Міжнародні 
економічні науки та 
світове господарство. 
Випуск 28, частина 2. 
2019 с. 76-82. Режим 
доступу: 
http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/ar
chive/28_2_2019ua/16.
pdf
14. Svitlana 
Lehominova, Ruslan 
Dymenko, Olga 
Romashchenko, Olga 
Loban. Competitive 
Advantage 
Management 
Enterprises with a focus 
on NBIC Components. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE) 
ISSN: 2278-3075, 
Volume-9 Issue-2, 
December 2019.рр.857-
862. Режим доступу: 
https://www.ijitee.org/
wp-
content/uploads/paper
s/v9i2/B6801129219.pdf

15. Легомінова С.В. 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Концептуальні основи 
управління 
товарними запасами 
підприємства 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк  
Випуск 1, 2020 с. 89-
98. Режим доступу: 
http://e-
forum.lntu.edu.ua/inde
x.php/ekonomichnyy_f
orum/article/view/94
16. Lehominova S., 
Guseva O.,Voskoboeva 
O., Romashchenko O., 



Goloborodko A. 
Innovative 
management of 
enterprise competitive 
advantages. 
International Journal of 
Management 
(IJM).Volume 11, Issue 
6, June 2020, pp. 1558-
1568 Режим доступу: 
http://www.iaeme.com
/MasterAdmin/Journal
_uploads/IJM/VOLUM
E_11_ISSUE_6/IJM_11
_06_142.pdf
17. Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. (подано 
до друку).
18. Voskoboeva Е.V.,  
Romashchenko O.S. 
Strategic planning of 
the organizational 
structure of the 
enterprise. 
“Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету”“. 2020. 
№4(14). с.5-11 
https://economics.opu.
ua/ejopu/2020/No4/5.
pdf
19. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. (подано до друку)

20. 30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії. 
21. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Планування 
діяльності 
підприємства: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 135с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2154
22. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Регіональна 
економіка: посібник, 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2020. 121 с. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2156_3508



4796.pdf
23. Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. 194с. Режим 
доступу 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2157
24. 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. Режим 
доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1760
25. 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/category/738
/view/1759
26. 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/category/738
/view/1758
27. 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/category/738
/view/1750
28. 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/category/738
/view/1651
29. 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/category/738
/view/1759
30. 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/category/738
/view/1758
31. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. 
32. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
33. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємства // 
Інноваційні 
механізми 
економічного 
управління 
підприємством: 
монографія / під ред. 
Л.В. Фролової. – 
Кривий Ріг: Видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2016.С. 333-371. 
34. Ромащенко О.С. 
Управління 
товарними запасами 
підприємств торгівлі: 
монографія. Кривий 
Ріг. Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О. 
2016. 234с.
35. Воскобоєва О.С. 
Эффективное 
управление 
товарными запасами 
// Современные 
императивы 
экономическоо 
управления 
предприятия на 



потребительском 
рынке: Украина, 
Россия, Беларусь: 
монографія, Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013. С.155-
163
36. Voskoboeva O. An 
evaluation the 
effectiveness of 
inventory management 
in the consumer 
market/ O. Voskoboeva 
// Actual problems of 
consumer market 
development : 
monograph, Publishing 
House «Science & 
Innovation Center», 
St.Louis, Missouri, 
USA. – 2013. – Pp. 
126–133.
30.13). Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три  найменування. 
1. Обгрунтування 
економічних рішень 
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1011
2. Формування бізнес-
моделі підприємства  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?
id=3003
3. АРМ економіста [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 



телекомунікацій, 
2020. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=2998
4. Основи 
автоматизації 
економічних 
розрахунків  
[Електронний ресурс ] 
: Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1012
5. Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2019. URL: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1010
6. Засади відкриття 
власного бізнесу  [ 
Електронний ресурс ] 
:Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання 
/Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2023
7. Економіка 
неприбуткових 
підприємств  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.u
a/course/view.phd?
id=1480
8. Регіональна 
єкономіка  [ 



Електронний ресурс ] : 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання. 
/Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/cour
se/view.phd?id=2703

30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій. 
1. Воскобоєва О.С. 
Коефіцієнт 
оборотності – 
важливий показник 
ефективності 
управління 
товарними запасами. 
Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості:  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(12-15 лютого 2012 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. С.40-42. 
(Особистий внесок 
здобувача: 
обґрунтовано 
комплексну модель 
оборотності товарних 
запасів).
2. Воскобоєва О.С. 
Ефективне  
управління 
багатономенклатурни
ми товарними 
запасами. Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(Донецьк, 30 січня 
2013 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2013. С.34-
37
3. Воскобоєва О.С. 
Управління 
товарними запасами 
на основі АВС – 
аналізу. Маркетинг на 
міжнародних ринках 
товарів і послуг: 
глобальні аспекти: 
матеріали ІV 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених . 
(14 -15 лютого 2013 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ, 



2013 С. 34-36.
4. Воскобоєва О.С. 
Оптимізація  
управління 
товарними запасами 
на підприємстві. 
Економіка і 
управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Донецьк, 29 січня 
2014 р.). Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2014.  
С.123-126 
5. Воскобоєва О.С. 
Ефективність 
управління ТЗ на 
підприємствах 
торгівлі. Стратегія 
підприємства в 
контексті підвищення 
його 
конкурентоспроможн
ості: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції. 
(27-28 лютого 2014 р.). 
Донецьк : ДонНУЕТ, 
2014. С.133-136. 
6. Ромащенко О.С. 
Елементи концепції 
управління 
товарними запасами 
торговельного 
підприємства. Сучасні 
проблеми управління 
підприємствами: 
теорія та практика:  
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф.  
(м.Харків, 26 – 27 
березня 2015 р.). 
Харків, 2015. С.114-117
7. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність 
логістичної системи 
діяльності 
підприємства. 
Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
25 жовтня 2017 р.). 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 2017. 
С.36-38
8. Ромащенко О.С. 
Управління товарним 
асортиментом 
торговельно 
підприємства на 
основі АВС/FMR-
аналізу.  Економіко-
правова платформа 
інноваційного 
підприємства: 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих вчених 
та студентів, (м. Київ, 
Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 
2018. С. 25—28. 
9. Ромащенко О.С. 
Основные барьеры 
внедрения 



информационно-
комуникационных 
технологий в 
экономику Украины. 
Цифровое будущее на 
основе 4G/5G: 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ, (14-16 мая 2018 
года). К.:ДУТ,2018. 
с.26-28.
10. Воскобоєва О.В. 
Ромащенко О.С. 
Індекс цифровізації як 
інноваційний фактор 
управління 
підприємством.  
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019. 
с.43-45
11. Voskoboeva О., 
Romashchenko О. 
Modern technologies of 
commodity 
management of a 
trading enterprise. 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (21-22 
травня 2020 року). 
Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2020. 
С.94-96
30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування згідно 
договору про 
співпрацю:  
- ТОВ «Міратех 
Корпорація» - Угода 
про співпрацю та 
організацію 
взаємовідносин № 
16/07 від 16.06.2017 р.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

ПРН 15. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного 
мислення у 
дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні.

Філософія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, мозковий 
шторм, вирішення 
практичних задач.

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

Практикум рекламних 
презентацій

Навчальна дискусія, тренінг 
з побудови матриці 
«інформування-вплив», 
усне опитування, тренінг 
«Модель AIDA», ділова гра 
«Портрет типового 
слухача», доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тест на знання 
програмно-технічного та 
інформаційного 
забезпечення презентації, 
складання тесту для вибору 
помічників презентатора, 
ділова гра «Підбери колір 
для реклами продукту», 
ділова гра «Продавець-
покупець», тренінг «Як 
побороти страх перед 
доповіддю», тренінг з 
ораторського мистецтва 
«Свиня, курка, соловей», 
інтелектуальна гра 
«Відповідь на останнє 
слово», тимбілдинг 
«Великий кубок», Ділова гра 
«Хитрощі невербального 
спілкування», тест на 
виявлення психологічного 
типу відвідувачів 
презентації, тренінг «Як 
розкусити Брехуна». 

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

ПРН 16. Вміти 
використовувати 
дані, надавати 
аргументацію, 
критично 
оцінювати логіку 
та формувати 
висновки з наукових 
та аналітичних 
текстів з 
економіки.

Облік і аудит Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
вирішення практичних та 
ситуаційних задач за темою 
«Поняття, структура та 
склад балансу», тестування, 
вирішення практичних 
задач за темою «Рахунки 
бухгалтерського обліку, їх 
побудова та подвійний 
запис», доповідь з 
презентацією за темою 
«Форми організації 
бухгалтерського обліку», 
доповідь з презентацією за 
темою «Облікова політика 
підприємства». 

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

ПРН 17. 
Виконувати 
міждисциплінарний 
аналіз соціально-
економічних явищ і 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
консультації 

Захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

Практичні роботи,  
самостійна робота,  

виконання самостійного 
завдання, • захист звітів за 



проблем в однієї або 
декількох 
професійних сферах 
з врахуванням 
ризиків та 
можливих 
соціально-
економічних 
наслідків.

консультації результатами проходження 
практики

Моделювання 
інформаційних систем

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, 
усне опитування студентів, 
командна робота, 
фасилітація (доповідь 
команди з презентацією). 

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

Бізнес-аналіз у 
цифровій економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання завдань, 
навчальна дискусія. 

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

Формування бізнес-
моделі підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Штучний інтелект Лекція-візуалізація, 
тестування, обговорення 
напрямів штучного 
інтелекту, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення продукційної 
моделі подання знань, 
обговорення функцій 
програмного засобу SWI-
Prolog, створення бази 
фактів в SWI-Prolog, 
створення простої 
експертної системи 
засобами SWI-Prolog, 
створення експертної 
системи засобами «Мала 
Експертна система 2.0», 
апроксимація функції 
засобами Neural Network 
Wizard 1.7, розпізнавання 
образів засобами Neural 
Network Wizard 1.7. 

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

ПРН 19. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань, 
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.

Моделювання 
інформаційних систем

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, 
усне опитування студентів, 
командна робота, 
фасилітація (доповідь 
команди з презентацією). 

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

Штучний інтелект Лекція-візуалізація, 
тестування, обговорення 
напрямів штучного 
інтелекту, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення продукційної 
моделі подання знань, 
обговорення функцій 
програмного засобу SWI-
Prolog, створення бази 
фактів в SWI-Prolog, 
створення простої 

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



експертної системи 
засобами SWI-Prolog, 
створення експертної 
системи засобами «Мала 
Експертна система 2.0», 
апроксимація функції 
засобами Neural Network 
Wizard 1.7, розпізнавання 
образів засобами Neural 
Network Wizard 1.7. 

Хмарні технології Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, вирішення 
практичних задач, круглий 
стіл на тему: «Переваги та 
недоліки хмарних 
платформ».  

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

Практикум рекламних 
презентацій

Навчальна дискусія, тренінг 
з побудови матриці 
«інформування-вплив», 
усне опитування, тренінг 
«Модель AIDA», ділова гра 
«Портрет типового 
слухача», доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тест на знання 
програмно-технічного та 
інформаційного 
забезпечення презентації, 
складання тесту для вибору 
помічників презентатора, 
ділова гра «Підбери колір 
для реклами продукту», 
ділова гра «Продавець-
покупець», тренінг «Як 
побороти страх перед 
доповіддю», тренінг з 
ораторського мистецтва 
«Свиня, курка, соловей», 
інтелектуальна гра 
«Відповідь на останнє 
слово», тимбілдинг 
«Великий кубок», Ділова гра 
«Хитрощі невербального 
спілкування», тест на 
виявлення психологічного 
типу відвідувачів 
презентації, тренінг «Як 
розкусити Брехуна». 

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

Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування. 

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

ПРН 20. Оволодіти 
навичками усної та 
письмової 
професійної 
комунікації 
державною та 
іноземною мовами.

Іноземна мова Лекція-візуалізація, 
комунікативний метод, 
презентація нового 
матеріалу, практика в 
оволодінні мовленнєвою 
діяльністю, систематизація, 
комунікативний метод, 
мовне тестування, 

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

Етика ділового 
спілкування та 
риторика

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 

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



вивчення дисципліни. 

Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, брейнстормінг, 
діалог Сократа, доповідь з 
презентацією за  тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, дискусія із 
запрошенням фахівців, 
виконання практичних 
завдань, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, ділова гра, 
укладання різних видів 
управлінських документів, 
метод "Гонка за лідером", 
робота в малих групах, 
підготовлені виступи з 
доповідями, навчальні ігрові 
ситуації, метод імітації 
прийняття управлінських 
рішень, «Круглий стіл», 
метод аналізу і діагностики 
ситуації, розроблення кейсів 
із вивченої теми, ділова 
бесіда, оформлення списку 
наукових джерел, 
покликань, написання тез 
на запропоновану  
викладачем тему. 

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

ПРН 21. Вміти 
абстрактно 
мислити, 
застосовувати 
аналіз та синтез 
для виявлення 
ключових 
характеристик 
економічних 
систем різного 
рівня, а також 
особливостей 
поведінки їх 
суб’єктів.

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Психологія 
підприємництва та 
бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, кейс-метод, 
мозковий штурм, ділова гра 
«Я – лідер!», ділова гра: 
«Скарб раджі». 

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

ПРН 23. 
Показувати 
навички 
самостійної 
роботи, 
демонструвати 
критичне, 
креативне, 
самокритичне 
мислення.

Переддипломна 
практика

Практичні роботи,  
самостійна робота,  
консультації 

Виконання самостійного 
завдання, • захист звітів за 
результатами проходження 
практики

Менеджмент і 
адміністрування

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань, кейсів, 
ситуаційних завдань. 

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

Ознайомча практика Практичні роботи,  
самостійна робота,  
консультації 

Виконання самостійного 
завдання, • захист звітів за 
результатами проходження 
практики

Виробнича 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

ПРН 14. Визначати 
та планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку.

Менеджмент і 
адміністрування

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань, кейсів, 
ситуаційних завдань. 

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

ПРН 24. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо на основі 
етичних принципів, 
цінувати та 
поважати 
культурне 
різноманіття, 
індивідуальні 
відмінності людей.

Соціально-екологічна 
безпека 
життєдіяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, вирішення 
практичних задач.

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

Управління 
персоналом

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання

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

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення проблемних 
питань, навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
задач. 

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

ПРН 25. 
Демонструвати 
навички виявлення 
економічних 
проблем та 
планування 
діяльності 
інформаційно-
телекомунікаційни
х підприємств з 
урахуванням 
факторів впливу 
зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища.

Планування 
діяльності 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, обговорення 
ситуаційного завдання, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,   самостійна робота 

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

Моделювання 
інформаційних систем

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, 
усне опитування студентів, 
командна робота, 
фасилітація (доповідь 
команди з презентацією). 

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

Формування бізнес-
моделі підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Економіка ІТ-
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)



практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН 12. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати

Фінанси підприємства 
і фандрайзинг

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення теоретичних 
питань, навчальна дискусія, 
розв’язання завдань, розбір 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 
задач.

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

Управління життєвим 
циклом компаній

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань

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

Обгрунтування 
економічних рішень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Стратегія 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення практичних 
ситуацій, навчальна 
дискусія, кейс-метод. 

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

Моделювання 
інформаційних систем

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, 
усне опитування студентів, 
командна робота, 
фасилітація (доповідь 
команди з презентацією). 

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

Управління витратами Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Планування 
діяльності 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, обговорення 
ситуаційного завдання, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,   самостійна робота 

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

Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, вирішення 
практичних завдань, 
самостійна робота.

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



Глобальні виклики та 
інформаційна 
політика України

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань

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

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань

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

Менеджмент і 
адміністрування

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань, кейсів, 
ситуаційних завдань. 

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

Маркетинг Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних міні-завдань 
«Концепції діяльності 
підприємства на ринку», 
тематична дискусія, 
вирішення практичних 
задач на визначення видів 
маркетингу в залежності від 
видів попиту, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, вирішення 
практичних задач щодо 
визначення впливу факторів 
зовнішнього середовища на 
діяльність різних 
підприємств, вирішення 
практичних задач щодо 
аналізу середовища 
функціонування 
підприємства, обговорення 
Міжнародного кодексу і 
принципів проведення 
маркетингових досліджень, 
тематична дискусія щодо 
правил розробки  і  вимог до 
анкети та проведення   
опитування, формування 
вибірки, вирішення 
практичних задач на 
розробку анкети, 
тестування, вирішення 
практичних задач на вибір 
каналів збуту продукції. 

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

Штучний інтелект Лекція-візуалізація, 
тестування, обговорення 
напрямів штучного 
інтелекту, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення продукційної 
моделі подання знань, 
обговорення функцій 
програмного засобу SWI-
Prolog, створення бази 
фактів в SWI-Prolog, 
створення простої 
експертної системи 
засобами SWI-Prolog, 
створення експертної 
системи засобами «Мала 
Експертна система 2.0», 
апроксимація функції 
засобами Neural Network 
Wizard 1.7, розпізнавання 

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



образів засобами Neural 
Network Wizard 1.7. 

Хмарні технології Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, вирішення 
практичних задач, круглий 
стіл на тему: «Переваги та 
недоліки хмарних 
платформ».  

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

Засади відкриття 
власного бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, обговорення 
ситуаційного завдання, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань, самостійна робота 

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

Етика ділового 
спілкування та 
риторика

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни. 

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

Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, брейнстормінг, 
діалог Сократа, доповідь з 
презентацією за  тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, дискусія із 
запрошенням фахівців, 
виконання практичних 
завдань, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, ділова гра, 
укладання різних видів 
управлінських документів, 
метод "Гонка за лідером", 
робота в малих групах, 
підготовлені виступи з 
доповідями, навчальні ігрові 
ситуації, метод імітації 
прийняття управлінських 
рішень, «Круглий стіл», 
метод аналізу і діагностики 
ситуації, розроблення кейсів 
із вивченої теми, ділова 
бесіда, оформлення списку 
наукових джерел, 
покликань, написання тез 
на запропоновану  
викладачем тему. 

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

Соціально-екологічна 
безпека 
життєдіяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, вирішення 
практичних задач.

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

Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 

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



обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування

• Залік

Іноземна мова Лекція-візуалізація, 
комунікативний метод, 
презентація нового 
матеріалу, практика в 
оволодінні мовленнєвою 
діяльністю, систематизація, 
комунікативний метод, 
мовне тестування

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

ПРН 18. 
Використовувати 
нормативні та 
правові акти, що 
регламентують
професійну 
діяльність.

Засади відкриття 
власного бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, обговорення 
ситуаційного завдання, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань, самостійна робота 

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

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

ПРН 22. 
Демонструвати 
гнучкість та 
адаптивність у 
нових ситуаціях, у 
роботі із новими 
об’єктами, та у 
невизначених 
умовах.

Соціально-екологічна 
безпека 
життєдіяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, вирішення 
практичних задач.

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

Етика ділового 
спілкування та 
риторика

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни. 

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

Психологія 
підприємництва та 
бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, кейс-метод, 
мозковий штурм, ділова гра 
«Я – лідер!», ділова гра: 
«Скарб раджі». 

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

Економіка 
інноваційної 
діяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, обговорення 
ситуаційного завдання, 
мозковий штурм, круглий 
стіл на тему: «Необхідність 
управління інноваційною 
діяльністю підприємства», 
круглий стіл на тему: 
«Інтелектуальний капітал 
як основа інноваційного 
розвитку підприємства», 
вирішення практичних 

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



задач.

Управління 
персоналом

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання

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

Групова динаміка і 
комунікації

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування типів 
темпераменту, навчальна 
дискусія «Сумісність», 
доповіді з презентаціями за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, тест 
Філіпа Зімбардо «Ваші 
індивідуальні тимчасові 
зони», навчальна дискусія 
«Цілі в житті», психотест на 
стресостійкість, тренінг на 
вихід зі стресу, Визначення 
рівня самооцінки. 
Вправа Білла Рейна «Колесо 
мого життя», 
Психотест «Оцінка рівня 
комунікабельності», тренінг 
з розвитку комунікативного 
потенціалу, визначення 
лідерських здібностей: 
ділова гра «Чи справжній 
лідер?», картографія 
конфлікту, тренінг 
«Боротьба з 
конфліктогенами», тренінг 
«Методи зняття напруги», 
ділова гра: «Командні ролі», 
тест Р.М. Белбіна для 
виявлення відносин людини 
з командою, тренінг за  
методикою Мередита 
Бедліна (функції в команді), 
навчальна дискусія 
«Психологічна сумісність у 
студентській групі», оцінка 
психологічного клімату в 
групі (за А.Ф.Фідлером), 
навчальна дискусія 
«Успішна робота команди і 
колективний розум», 
тренінг «Розвиток 
колективної креативності та 
винахідливості», навчальна 
дискусія  «Робота як внесок 
у спільну справу», тренінг 
«Як навчити мурашник 
коучингу: Система 
«LEADing Change» 
(Управління змінами)».

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

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
консультації 

 Захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Іноземна мова Лекція-візуалізація, 
комунікативний метод, 
презентація нового 
матеріалу, практика в 
оволодінні мовленнєвою 
діяльністю, систематизація, 
комунікативний метод, 
мовне тестування, 

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

ПРН 13. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію 
визначення і 
методи отримання 

Фінанси підприємства 
і фандрайзинг

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення теоретичних 
питань, навчальна дискусія, 
розв’язання завдань, розбір 
ситуаційних завдань, 

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



соціально-
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію, 
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.

вирішення практичних 
задач. 

Моделювання 
інформаційних систем

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, 
усне опитування студентів, 
командна робота, 
фасилітація (доповідь 
команди з презентацією). 

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

Планування 
діяльності 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, обговорення 
ситуаційного завдання, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань, самостійна робота 

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

Облік і аудит Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
вирішення практичних та 
ситуаційних задач за темою 
«Поняття, структура та 
склад балансу», тестування, 
вирішення практичних 
задач за темою «Рахунки 
бухгалтерського обліку, їх 
побудова та подвійний 
запис», доповідь з 
презентацією за темою 
«Форми організації 
бухгалтерського обліку», 
доповідь з презентацією за 
темою «Облікова політика 
підприємства». 

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

Основи статистики і 
прогнозування 
економічних процесів

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Економіка ІТ-
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Основи автоматизації 
економічних 
розрахунків

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Штучний інтелект Лекція-візуалізація, 
тестування, обговорення 
напрямів штучного 
інтелекту, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення продукційної 
моделі подання знань, 
обговорення функцій 

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



програмного засобу SWI-
Prolog, створення бази 
фактів в SWI-Prolog, 
створення простої 
експертної системи 
засобами SWI-Prolog, 
створення експертної 
системи засобами «Мала 
Експертна система 2.0», 
апроксимація функції 
засобами Neural Network 
Wizard 1.7, розпізнавання 
образів засобами Neural 
Network Wizard 1.7. 

Хмарні технології Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, вирішення 
практичних задач, круглий 
стіл на тему: «Переваги та 
недоліки хмарних 
платформ».  

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

Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування. 

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

Вища математика Проблемно-модульна 
лекція, навчально-
продуктивна праця, метод 
проектів, перевернуте 
навчання, дослідницький 
метод.

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

ПРН 9. 
Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної світової 
та національної 
економіки, 
інституційної 
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та 
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.

Регіональна економіка Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, мозковий 
штурм,  самостійна робота

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

Цифрова економіка Лекція-візуалізація, усне 
опитування, експрес-
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
кейс-метод, тестування.

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

Глобальні виклики та 
інформаційна 
політика України

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Фінанси, гроші і 
кредит

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Міжнародна 
економіка

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 

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



доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
мозковий штурм, 
обговорення ситуаційного 
завдання, вирішення 
практичних задач, аналіз 
статистичного матеріалу, 
круглий стіл на тему: 
«Сучасні тенденції розвитку 
міжнародної торгівлі та 
місце України у ній», аналіз 
статистики щодо 
міжнародного науково-
технологічного обміну, 
круглий стіл на тему: 
«Участь України в 
міжнародних інтеграційних 
процесах: переваги та 
загрози».

• Іспит

ПРН 10. Проводити 
аналіз 
функціонування та 
розвитку суб’єктів 
господарювання, 
визначати 
функціональні 
сфери, 
розраховувати 
відповідні 
показники які 
характеризують 
результативність 
їх діяльності.

Управління життєвим 
циклом компаній

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення практичних 
ситуацій, навчальна 
дискусія, кейс-метод.

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

Обгрунтування 
економічних рішень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Стратегія 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення практичних 
ситуацій, навчальна 
дискусія, кейс-метод. 

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

Бізнес-аналіз у 
цифровій економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання завдань, 
навчальна дискусія. 

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

Економіка 
інноваційної 
діяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, обговорення 
ситуаційного завдання, 
мозковий штурм, круглий 
стіл на тему: «Необхідність 
управління інноваційною 
діяльністю підприємства», 
круглий стіл на тему: 
«Інтелектуальний капітал 
як основа інноваційного 
розвитку підприємства», 
вирішення практичних 
задач.

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

Формування бізнес-
моделі підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних завдань, 
вирішення практичних 

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



завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

Облік і аудит Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
вирішення практичних та 
ситуаційних задач за темою 
«Поняття, структура та 
склад балансу», тестування, 
вирішення практичних 
задач за темою «Рахунки 
бухгалтерського обліку, їх 
побудова та подвійний 
запис», доповідь з 
презентацією за темою 
«Форми організації 
бухгалтерського обліку», 
доповідь з презентацією за 
темою «Облікова політика 
підприємства». 

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

Економіка ІТ-
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Основи автоматизації 
економічних 
розрахунків

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, самостійна 
робота

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

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

ПРН1. Асоціювати 
себе як члена 
громадянського 
суспільства, 
наукової спільноти, 
визнавати 
верховенство 
права, зокрема у 
професійній 
діяльності, 
розуміти і вміти  
користуватися 
власними правами і 
свободами, 
виявляти повагу до 
прав і свобод інших 
осіб, зокрема, 
членів колективу.

Управління 
персоналом

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання

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

Глобальні виклики та 
інформаційна 
політика України

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни.

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

Управлінські рішення 
в процесі українського 
державотворення

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни. 

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

Філософія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 

• Поточний контроль
• Рубіжне оцінювання 
(модульний контроль)



навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, мозковий 
шторм, вирішення 
практичних задач.

• Підсумкове оцінювання
• Іспит

Групова динаміка і 
комунікації

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування типів 
темпераменту, навчальна 
дискусія «Сумісність», 
доповіді з презентаціями за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, тест 
Філіпа Зімбардо «Ваші 
індивідуальні тимчасові 
зони», навчальна дискусія 
«Цілі в житті», психотест на 
стресостійкість, тренінг на 
вихід зі стресу, Визначення 
рівня самооцінки. 
Вправа Білла Рейна «Колесо 
мого життя», 
Психотест «Оцінка рівня 
комунікабельності», тренінг 
з розвитку комунікативного 
потенціалу, визначення 
лідерських здібностей: 
ділова гра «Чи справжній 
лідер?», картографія 
конфлікту, тренінг 
«Боротьба з 
конфліктогенами», тренінг 
«Методи зняття напруги», 
ділова гра: «Командні ролі», 
тест Р.М. Белбіна для 
виявлення відносин людини 
з командою, тренінг за  
методикою Мередита 
Бедліна (функції в команді), 
навчальна дискусія 
«Психологічна сумісність у 
студентській групі», оцінка 
психологічного клімату в 
групі (за А.Ф.Фідлером), 
навчальна дискусія 
«Успішна робота команди і 
колективний розум», 
тренінг «Розвиток 
колективної креативності та 
винахідливості», навчальна 
дискусія  «Робота як внесок 
у спільну справу», тренінг 
«Як навчити мурашник 
коучингу: Система 
«LEADing Change» 
(Управління змінами)».

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

ПРН2. 
Відтворювати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності, 
примножувати 
досягнення 
суспільства в 
соціально-
економічній сфері, 
пропагувати 
ведення здорового 
способу життя.

Управлінські рішення 
в процесі українського 
державотворення

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни. 

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

Філософія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, мозковий 

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



шторм, вирішення 
практичних задач.

Соціально-екологічна 
безпека 
життєдіяльності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
тестування, вирішення 
практичних задач.

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

ПРН3. Знати та 
використовувати 
економічну 
термінологію, 
пояснювати базові 
концепції мікро- та 
макроекономіки

Економічна теорія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
вступне тестування, 
навчальна дискусія за темою 
«Історія економіки та 
історія економічної науки», 
навчальна дискусія за темою 
«Власність в економічній 
системі суспільства» з 
урахуванням розвитку форм 
власності, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія за темою « 
Корисність блага та її вплив 
на розвиток суспільного 
виробництва» з 
урахуванням граничної 
корисності та суспільної 
корисності блага, навчальна 
дискусія за темою «Історія 
грошей та формування 
грошової системи держави», 
навчальна дискусія за темою 
«Сучасні види грошей, 
особливості їх 
функціонування та 
використання», Усне 
опитування, навчальна 
дискусія за темою « Види, 
форми, методи 
конкурентної боротьби» з 
урахуванням основних 
моделей ринку, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія на тему «Фінанси 
підприємства на прикладі 
телекомунікаційного 
підприємства», навчальна 
дискусія на тему 
«Характерні риси соціально 
орієнтованого 
підприємництва». 

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

ПРН 4. Розуміти 
принципи 
економічної науки, 
особливості 
функціонування 
економічних 
систем.

Міжнародна 
економіка

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
мозковий штурм, 
обговорення ситуаційного 
завдання, вирішення 
практичних задач, аналіз 
статистичного матеріалу, 
круглий стіл на тему: 
«Сучасні тенденції розвитку 
міжнародної торгівлі та 
місце України у ній», аналіз 
статистики щодо 
міжнародного науково-

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



технологічного обміну, 
круглий стіл на тему: 
«Участь України в 
міжнародних інтеграційних 
процесах: переваги та 
загрози».

Фінанси, гроші і 
кредит

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Цифрова економіка Лекція-візуалізація, усне 
опитування, експрес-
опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання, 
кейс-метод, тестування.

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

Економіка 
підприємства

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Регіональна економіка Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
завдань,  доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, мозковий 
штурм,  самостійна робота

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

Економічна теорія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
вступне тестування, 
навчальна дискусія за темою 
«Історія економіки та 
історія економічної науки», 
навчальна дискусія за темою 
«Власність в економічній 
системі суспільства» з 
урахуванням розвитку форм 
власності, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія за темою « 
Корисність блага та її вплив 
на розвиток суспільного 
виробництва» з 
урахуванням граничної 
корисності та суспільної 
корисності блага, навчальна 
дискусія за темою «Історія 
грошей та формування 
грошової системи держави», 
навчальна дискусія за темою 
«Сучасні види грошей, 
особливості їх 
функціонування та 
використання», Усне 
опитування, навчальна 
дискусія за темою « Види, 
форми, методи 
конкурентної боротьби» з 
урахуванням основних 
моделей ринку, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія на тему «Фінанси 

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



підприємства на прикладі 
телекомунікаційного 
підприємства», навчальна 
дискусія на тему 
«Характерні риси соціально 
орієнтованого 
підприємництва». 

ПРН 11. Вміти 
аналізувати 
процеси 
державного та 
ринкового 
регулювання 
соціально-
економічних і 
трудових відносин.

Соціальна 
відповідальність 
бізнесу

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
обговорення проблемних 
питань, навчальна дискусія, 
вирішення практичних 
задач. 

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

Соціально-трудові 
відносини та 
економіка праці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів,  усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, вирішення 
практичних завдань, 
самостійна робота.

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

ПРН 6. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення 
інформації, ідей, 
проблем та 
способів їх 
вирішення до 
фахівців і 
нефахівців у сфері 
економічної 
діяльності.

Менеджмент і 
адміністрування

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, тестування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, розв’язання 
практичних завдань, кейсів, 
ситуаційних завдань. 

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

Маркетинг Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія, обговорення 
ситуаційних міні-завдань 
«Концепції діяльності 
підприємства на ринку», 
тематична дискусія, 
вирішення практичних 
задач на визначення видів 
маркетингу в залежності від 
видів попиту, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, вирішення 
практичних задач щодо 
визначення впливу факторів 
зовнішнього середовища на 
діяльність різних 
підприємств, вирішення 
практичних задач щодо 
аналізу середовища 
функціонування 
підприємства, обговорення 
Міжнародного кодексу і 
принципів проведення 
маркетингових досліджень, 
тематична дискусія щодо 
правил розробки  і  вимог до 
анкети та проведення   
опитування, формування 
вибірки, вирішення 
практичних задач на 
розробку анкети, 
тестування, вирішення 
практичних задач на вибір 
каналів збуту продукції. 

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

Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
тестування, навчальна 
дискусія,обговорення 
ситуаційного завдання, 
тестування, брейнстормінг, 

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



діалог Сократа, доповідь з 
презентацією за  тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, дискусія із 
запрошенням фахівців, 
виконання практичних 
завдань, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, ділова гра, 
укладання різних видів 
управлінських документів, 
метод "Гонка за лідером", 
робота в малих групах, 
підготовлені виступи з 
доповідями, навчальні ігрові 
ситуації, метод імітації 
прийняття управлінських 
рішень, «Круглий стіл», 
метод аналізу і діагностики 
ситуації, розроблення кейсів 
із вивченої теми, ділова 
бесіда, оформлення списку 
наукових джерел, 
покликань, написання тез 
на запропоновану  
викладачем тему. 

ПРН 7. 
Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ з 
погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 
на основі розуміння 
основних напрямів 
розвитку 
економічної науки.

Основи статистики і 
прогнозування 
економічних процесів

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

Економічна теорія Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
вступне тестування, 
навчальна дискусія за темою 
«Історія економіки та 
історія економічної науки», 
навчальна дискусія за темою 
«Власність в економічній 
системі суспільства» з 
урахуванням розвитку форм 
власності, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія за темою « 
Корисність блага та її вплив 
на розвиток суспільного 
виробництва» з 
урахуванням граничної 
корисності та суспільної 
корисності блага, навчальна 
дискусія за темою «Історія 
грошей та формування 
грошової системи держави», 
навчальна дискусія за темою 
«Сучасні види грошей, 
особливості їх 
функціонування та 
використання», Усне 
опитування, навчальна 
дискусія за темою « Види, 
форми, методи 
конкурентної боротьби» з 
урахуванням основних 
моделей ринку, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, навчальна 
дискусія на тему «Фінанси 
підприємства на прикладі 
телекомунікаційного 
підприємства», навчальна 
дискусія на тему 
«Характерні риси соціально 
орієнтованого 

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



підприємництва». 

Вища математика Проблемно-модульна 
лекція, навчально-
продуктивна праця, метод 
проектів, перевернуте 
навчання, дослідницький 
метод.

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

ПРН 8. 
Застосовувати 
відповідні 
економіко-
математичні 
методи та моделі 
для вирішення 
економічних задач.

Вища математика Проблемно-модульна 
лекція, навчально-
продуктивна праця, метод 
проектів, перевернуте 
навчання, дослідницький 
метод.

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

ПРН 5. 
Застосовувати 
аналітичний та 
методичний 
інструментарій 
для обґрунтування 
пропозицій та 
прийняття 
управлінських 
рішень різними 
економічними 
агентами 
(індивідуумами, 
домогосподарства
ми, 
підприємствами 
та органами 
державної влади).

Управління витратами Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування

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

Основи статистики і 
прогнозування 
економічних процесів

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, тестування.

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

 


