
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 46875 Економіка

Рівень вищої освіти Магістр

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
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 82

Повна назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Ідентифікаційний код ЗВО 38855349

ПІБ керівника ЗВО Толубко Володимир Борисович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dut.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 46875

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «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 менедмженту та підприємництва. 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110, Україна, 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

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

gusevaoo@ukr.net

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

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-111-43-37
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Економіка » другого (магістерського) 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 ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, рішенням Вченої ради 
ДУТ був схвалений склад проектної групи (протокол 16.11.2019 р. №12) та затверджений наказом ректора від 
19.11.2019 р. №525. Членами проектної групи був проведений детальний аналіз ринку праці, вивчені вимоги 
компаній-роботодавців до кваліфікацій та компетентностей претендентів на роботу в сфері економіки. Дану ОП було 
введено в дію з 01 вересня 2020 р., відповідно до рішення Вченої ради ДУТ (протокол № 10 від 02.12.2019 р.) та 
наказу ректора від 02.12.2019 р. № 545. У 2021 році ОП було переглянуто та оновлено з урахуванням пропозицій 
роботодавців і здобувача вищої освіти. Нова ОП затверджена Вченою радою ДУТ (протокол № 14 від 26.04.2021 р.) 
та наказом ректора від 26.04.2021 р. №88, і введена в дію з 01.09.2021 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 ОД

1 курс 2021 - 2022 5 5 0

2 курс 2020 - 2021 1 1 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

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

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

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
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Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП ЕП маг 2021_2022 для 
сайту.pdf

B/RYYjkAvMAvWrcAic7WStvnD1FWptJqCIRCizjrRGk=

Навчальний план за ОП навчальний план ЕП маг 2021.pdf 5+UBX+Fb0SjlQEY3W3uX+Eh9iTPT5sVzmgrbpMQq9O
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензия 1.pdf No04n4emUgzFOpZUaCsd/B91zEgFv+CQvD19/TYmpV
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.PDF +uvp/LI4cPoi6YkqLtkEAFh8ZYlz7k2Af0SA48v3C0Q=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

 Метою магістерської програми є підготовка магістрів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, 
теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й 
управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня. Унікальність цієї освітньої 
програми полягає у її спрямуванні на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок 
практичної спрямованості навчання, оволодіння компетентностями, націленими на підготовку фахівців, здатних 
працювати у сфері економіки та управління й забезпечувати європейський рівень надання послуг з економічної 
діагностики, формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання, розробки проектів у сфері економіки, 
фінансово-економічного планування та бюджетування на інноваційних засадах з урахуванням факторів і тенденцій 
розвитку цифрової економіки. ОП передбачено, поглиблене вивчення іноземної мови, оволодіння здатностями 
високо етичної поведінки і ефективного командо утворення,  використання автоматизованих програмних 
комплексів для комплексного управління підприємством і вирішення окремих завдань економічного спрямування. 
Компоненти освітньої програми надають можливість вивчення спеціалізованого програмного забезпечення 1С, BAS 
ERP та отримувати відповідні сертифікати в межах освітнього процесу. Крім цього, освітня програма має елементи 
міждисциплінарного характеру, які спрямовані на забезпечення ефективної діяльності  економічних суб’єктів 

 

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

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf , визначено місію, яка полягає в наступному: реалізація 
суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження, розвиток творчої 
особистості з креативним мисленням. Організаційно виконання завдань висвітлених у стратегії забезпечується:
 – тісною співпрацею кафедри з компаніями-партнерами: проходження на їх базі практик, залучення представників 
до проведення практичних занять, тренінгів, та майстер-класів із опанування програмного забезпечення 1 С та BAS 
ERP під час вивчення наступних дисциплін: фінансове планування та бюджетування, управління стратегічним 
розвитком підприємств в умовах цифрової економіки, економічне проектування. 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-opituvanvnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti. Таким чином, стратегічні задачі повністю корелюють із цілями ОП.

 

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

 Інтереси здобувачів вищої освіти враховані при формулюванні цілей та програмних результатів навчання. Так, до 
робочих груп під час перегляду ОП залучаються здобувачі вищої освіти, 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 здатністю до комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням. 
Також проводиться щорічне опитування здобувачів освіти даної спеціальності: http://www.dut.edu.ua/ua/1352- 
rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti- ta-osvitnoi-diyalnosti внаслідок чого 
кафедра отримує побажання та пропозиції, які після аналізу та обговорень включаються до нової редакції ОП. 

- роботодавці

Роботодавці також залучені до перегляду, оновлення та рецензування ОП, у тому числі визначенні цілей і 
програмних результатів навчання. Зокрема, інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготовки 
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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 «Комкаст» , ТОВ «Аудиторська фірма 
«Аудитсервіс груп » . Тісна співпраця з роботодавцями підтверджується тим, що при перегляді ОП у 2021 році 
вищезазначені представники реального ринку праці взяли активну участь у обговоренні компетентностей 
зазначених у державних стандартах та їх відповідність  існуючій освітній програмі. Також під час обговорення вони  
надали пропозиції щодо удосконалення  змістовного наповнення освітніх компонент у частині розвитку цифрових 
компетенцій та здобувачів вищої освіти .

- 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 загальної підготовки здобувачів було запропоновано внести до обов’язкового 
циклу підготовки дисципліну Управління стратегічними змінами. Дані дисципліни відповідно до ОП 2021 року 
дозволять сформувати наступні програмні результати навчання ПРН 9, ПРН14.

- 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» http://www.dut.edu.ua/ua/504-partneri-kafedri-kafedra-
ekonomiki

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

Цілі та програмні результати навчання чітко відображають інноваційну орієнтованість освітньої програми та 
відповідно до них, програма відповідає: тенденціям розвитку економіки і цифровізації бізнесу як в Україні, так і за 
кордоном; запитам щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців сфери підприємництва та фінансової 
діекономіки яльності для потреб бізнесу та державних установ. Особливості тенденцій розвитку спеціальності 
враховуються під час щорічного перегляду ОП, робочих програм навчальних дисциплін за результатами 
професійних дискусій з роботодавцями та академічною спільнотою, під час участі у науково- практичних 
конференціях, освітніх виставках, конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах. Кафедрою ведеться 
моніторинг вакансій на ринку праці та кваліфікаційних вимог до них, сформованих роботодавцями. Так, за 
результатами проведеного аналізу моніторингу кваліфікаційних вимог та безпосереднім спілкуванням з 
роботодавцями, визначені компетенції та програмні результати навчання, які досягаються вивченням освітніх 
компонент: Економічне проектування, управління розвитком підприємства в умовах цифрової економіки, фінансове 
планування та бюджетування, що пов’язані з використанням програмного забезпечення 1 С та BAS ERP. 

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  економічного і соціального розвитку в м. Києві та Київському регіоні, зокрема бачення 
представниками провідних підприємств у сфері підприємництва діяльності, з якими укладено договори про 
співпрацю (ТОВ «Комкаст», ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит сервіс груп» та ТОВ «Міратех Корпорація»), процесу 
підготовки та подальшої діяльності економістів, які знатимуть та вмітимуть: здійснювати економічну діагностику 
бідь-якого суб’єкту господарювання, розробляти стратегію його подальшого розвитку в умовах цифрових 
трансформацій,  започатковувати та вести власний бізнес, розробляти  проекти в сфері економіки,   обґрунтовувати 
бізнес-плани, здійснювати фінансове планування та бюджетування, формувати рекомендації з організації 
цифрового стратегічного партнерства, використовувати можливості спеціалізованого програмного забезпечення, 
інформаційних технологій в процесі економної  діяльності. Це дозволило здобувачу вищої освіти за ОП 
«Економіка» 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

Про розробці ОП були проаналізовані ОП вітчизняних та зарубжних ВНЗ: «Економічна аналітика» 
(https://feu.kneu.edu.ua/ua/feu_abiturients/masters_degree_programs_feu/051economicanalytics_master/),«Економіка 
агробізнесу та агротрейдинг» 
(https://feu.kneu.edu.ua/ua/feu_abiturients/masters_degree_programs_feu/051economicAB_master/). 
«Економіка» (https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/2011-04-05-15-42-31/95-magister/mpeconomictheory/230-onp-
economy); Будапештський економічний університет (Budapesti Gazdasági Egyetem - http://www.bgf.hu/) - 
«Міжнародна економіка підприємства»; Варшавський Економічний Університет "SGH" (https://ssl-
www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx) - ОП з підготовки бізнес аналітиків макро і мікро рівнів, та з економіки праці. 
Наведені ОП з економіки здебільшого спрямовані на підготовку магістрів бізнес-аналітиків. Аналіз зазначених ОП 
та адаптація їх до вітчизняних умов дозволили зробити висновки, що значна увага повинна приділятися вивченню 
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іноземної мови. Також ОП «Економіка» Державного університету телекомунікацій повинна спрямовуватись на 
розвиток компетентностей з економічного управління суб’єктами господарювання різних видів та сфер діяльності в 
умовах цифрової економіки. Це забезпечить 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 другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 382 від 04.03.2020 р. Досягнення результатів 
навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» за другим (магістерським) 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: ПРН4. Розробляти 
тауправляти соціально-економічнимипроєктами такомплекснимидіямизурахуванням їх цілей,очікуваних 
соціально-економічнихнаслідків, ризиків,законодавчих,ресурсних та інших обмежень – математичні методи 
моделювання та оптимізації процесів; цифрове стратегічне партнерство. ПРН 9. Приймати ефективні рішення 
заневизначених умов і вимог,що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного 
моделювання та прогнозування – Управління стратегічними змінами, математичні методи моделювання та 
оптимізації процесів; економічна діагностика, цифрове стратегічне партнерство, управління потенціалом 
підприємства, управління розвитком підприємства в умовах цифрової економіки.

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 другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблений і затверджений 
Стандарт вищої освіти (Наказ МОН України № 382 від 04.03.2020 р.)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

60

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

30

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 сучасні 
економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій 
формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки 
підприємства. Метою освітньої програми є підготовка магістрів з економіки, які володіють сучасним економічним 
мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, 
інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що 
характеризуються невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та 
тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної 
економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; 
закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих 
систем і секторів економіки. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і 
дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, 
анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, 
спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. 
Обов’язкова частина ОП містить загальний цикл та цикл професійної та практичної підготовки. Компоненти циклу 
професійної та практичної підготовки включають науково-педагогічну та переддипломну практики, що покликані 
продемонструвати сформовані у студентів результати навчання відповідно до цілей ОП (компетентностей, що 
визначені стандартом вищої освіти). ОП структурована в контексті загального часу навчання (за 
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семестрами/роками). Алгоритм реалізації освітньої програми спрямований на  формування у студентів загальних і 
професійних компетентностей. На  сторінці 16 представлено структурно-логічну схему. Вона призначена для: 
розробки логічної послідовності вивчення кожної дисципліни; встановлення і оптимальної реалізації 
міжпредметних зв'язків; створення раціональної структури навчального процесу за типами занять на весь період 
навчання з урахуванням складності і змісту дисципліни. При формуванні структурно-логічної схеми підготовки 
магістрів з економіки було враховано основні принципи навчання: принцип неперервності та послідовності 
навчання, принцип наступності навчання – вивчений у певній дисципліні матеріал буде використовуватись при 
вивченні наступних дисциплін, в процесі проходження практик студентами та при виконанні кваліфікаційної 
роботи магістра. Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включено до 
нормативної складової ОП. 

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) полягає в складанні здобувачем власного індивідуального 
навчального плану, що забезпечує підготовку здобувача в межах його інтересів, підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання необхідних йому в подальшому soft та 
hard skills. ІОТ передбачає вільний вибір видів навчальної діяльності; дисциплін, які найбільше імпонують 
побажанням і уявленням здобувача про обрану професію. Також ІОТ може бути реалізована через: обрання певних 
сертифікованих курсів для формування додаткових професійних компетентностей; обрання місця проходження 
практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника; реалізацію права здобувачів на академічну 
мобільність за такими формами: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове 
стажування тощо. Обсяг освітніх компонент за вибором становить не менше 25% (30 кредитів) загального обсягу 
відповідної ОП. Формування ІОТ регламентується Положенням про формування ІОТ здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок організації права на академічну 
мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та умови обрання 
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf тощо.

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється згідно з Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf та Положенням про формування 
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf. Положення містить основні вимоги щодо реалізації 
студентами права вибору дисциплін. Процедурі вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонент передує їх 
ознайомлення із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення навчальних дисциплін, запропонованих 
у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-
komponentiv-vilnogo-viboru-studentaminavchannya, та за умови формування навчальних груп для їх вивчення. 
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти на початку весняного семестру здійснюють вибір освітніх 
компонент для вивчення їх у наступному навчальному році з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору 
студентами з будь-якого його розділу. Процедура вибору освітніх компонент для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти включає такі етапи: 1. Здобувач ознайомлюється на сайті Університету у розділі «Навчання» з 
Каталогом освітніх компонент вільного вибору та їх силабусами. В разі потреби здобувач звертається за 
консультацією до куратора групи. Тривалість етапу становить два тижні та з метою забезпечення участі всіх 
здобувачів у процедурі вибору контролюється куратором групи. 2. Здобувач, зробивши вибір, пише відповідну 
заяву. Заповнену заяву передає до деканату, який узагальнює списки та формує навчальні групи та передає 
інформацію щодо сформованих груп до Навчально-методичного центру. 3. Деканат після формування груп надає 
зворотній зв’язок студенту про підтвердження його вибору на першому етапі обрання освітніх компонент для 
вивчення або про неможливість формування групи для вивчення обраної ним освітньої компоненти. У разі 
неможливості формування групи для вивчення обраної ним освітньої компоненти здобувачу надається можливість 
повторно здійснити вибір, приєднавшись до вже сформованих груп або опанувати обрану дисципліну індивідуально 
з використанням змішаної форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за 
обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни). Навчальні групи 
другого (магістерського) рівня вищої освіти для вивчення вибіркових освітніх компонент мають бути чисельністю не 
менше: 5 осіб. Якщо здобувач вищої освіти із поважної причини не зміг обрати освітні компоненти вчасно, або 
виявив помилку щодо свого волевиявлення, він має звернутись до деканату із заявою для запису на вивчення 
обраних ним дисциплін, надавши документи, що засвідчують поважність причини. Не допускається зміна обраних 
дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються. 

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

В рамках навчального плану за всіма дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки більше 50 % 
навчального часу відведено на практичні заняття, а інша частина – на теоретичні. Окрім цього, за ОП передбачені 
науково-педагогічна та переддипломна практики, тривалістю 9 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 
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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 мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 
тощо, що забезпечуються вивченням відповідних освітніх компонент ОП. До цих компонент відносяться: 
Економічна етика та командоутворення, Організація проведення наукових досліджень, що відповідають ПРН: 
розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні  рішення з питань розвитку соціально- економічних систем та 
управління суб’єктами економічної діяльності; вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 
іноземною мовами усно і письмово; дотримуватися  принципів академічної доброчесності; визначати та критично 
оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі  економічних 
систем та процесів; обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, 
враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень; розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; організовувати 
розробку та реалізацію соціально- економічних проектів  із врахуванням інформаційного, методичного, 
матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

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 24 години. 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 не перевищує кількості передбачених навчальними планами годин. Самостійна робота студента є основним 
засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час і регламентується 
навчальним планом. Зміст самостійної роботи студента над певним освітнім компонентом визначається робочою 
програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. За необхідності ОП «Економіка» 
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?

Здобувачами другого ступеня вищої освіти за ОП «Економіка» можуть бути особи, які здобули освітній ступінь 
«Бакалавр» або мають повну вищу освіту. Вступ на навчання здійснюється  на основі єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови (ЄВІ)  та вступного іспиту зі спеціальності, що визначено Правилами прийому на навчання 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_82647399.pdf. Вимоги до вступного випробування зазначаються в програмі 
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вступного випробування, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету у розділі «Вступнику» 
http://www.dut.edu.ua/ua/424-programi-vstupnih-viprobuvan-priymalna-komisiya. Програма вступних випробувань 
для навчання враховує особливості ОП та дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної підготовки студентів 
щодо 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. Інформованість 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» здійснюється набір 
здобувачів вищої освіти на перший курс на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», результатів 
ЄВІ та вступного випробування зі спеціальності, а також на основі повної вищої освіти та вступного випробування зі 
спеціальності.

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

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

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

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої 
освіти ОП «Економіка» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання і викладання за ОП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Відповідно до нього освітній процес здійснюється за формами: 
навчальні заняття, в т.ч. онлайн, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна 
робота. Основними видами навчальних занять на ОП є: лекції; практичні, семінарські, індивідуальні заняття, 
консультації. Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (зокрема, 
контексне, імітаційне та модульне навчання з використанням ПЗ щодо розрахунків ризиків в підприємницькій 
діяльності, торгівлі, митному та логістичному оформленні товарів, кейси практичних та ситуаційних завдань з 
розрахунковими та експериментальними дослідженнями об’єктів підприємницької діяльності та торгівлі), які 
добираються викладачем самостійно і прописуються у силабусі та робочій програмі навчальної дисципліни по 
кожному освітньому компоненту відповідно до ПРН. При проведенні проміжного контролю переважно 
використовуються усне опитування, колоквіум, письмове або комп’ютерне тестування. Формами семестрового 
контролю є заліки, іспити та захист курсової роботи. Форми підсумкового контролю за відповідними ОК 
відображено в ОП  http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1699_33819533.pdf Робоча програма передбачає кореляцію 
результатів навчання за дисципліною з ПРН. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання та 
викладання, що обираються викладачем, сприяють досягненню ПРН.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
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Результати опитування здобувачів показали https://cutt.ly/2jvr4lY, що середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки 
рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання – від 4,7 до 4,9 балів. Висловлено 
пропозиції збільшити кількість практичних занять, що відповідно було враховано при плануванні кількості 
аудиторних годин з проведення практичних занять

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

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

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

Освітніми ресурсами у ДУТ є офіційний сайт, на якому зосереджена повна інформація стосовно освітньої діяльності 
університету, в тому числі й по ОП, що акредитується. Здобувачі вищої освіти мають доступ до системи 
дистанційного навчання на базі платформи MOODLE http://dl.dut.edu.ua, яка містить повне навчально-методичне 
забезпечення освітніх компонентів ОП: силабуси, робочі програми дисциплін, тексти лекцій, рекомендації щодо 
організації самостійної роботи, завдання до поточного та підсумкового контролю, критерії оцінювання тощо. ОП 
також є у вільному доступі для здобувачів вищої освіти на сторінці кафедри за посиланням  
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1699_33819533.pdf, а зміст освітніх компонент наведений у вигляді силабусів. В 
освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати навчання, а на початку навчального семестру під 
час зустрічей із студентами кожен викладач презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані 
програмні результати навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання. 
У вільному доступі в розділі електронна бібліотека  http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/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. 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 два наукових гуртки: актуальні проблеми економіки 
підприємства; IT-підприємець; http://www.dut.edu.ua/ua/348-robota-iz-studentami-kafedra-ekonomiki, у роботі яких 
студенти приймають активну участь. В рамках наукового гуртка актуальні проблеми економіки підприємства для 
магістрів проводяться наукові заходи з обговорення актуальних проблем розвитку підприємств в умовах цифрової 
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 щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Дорожня карта інформаційно-
телекомунікаційної сфери» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_347_65774316.pdf  Крім того, здобувачі вищої освіти 
ОП беруть участь в олімпіадах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. Також 
здобувачі вищої освіти за ОП залучені до реалізації наукових тем кафедри: «Удосконалення методів економічної 
діагностики на підприємстві в умовах цифровізації бізнесу» (Код ДК 016-2010:72.20)

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 підприємництва та фінансів. 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: Економічне 
проектування, фінансове планування та бюджетування, управління стратегічним розвитком підприємства в умовах 
цифрової економіки, в частині вивчення нових контурів програмних продуктів 1 С 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 кваліфікаційних робіт. 
Матеріали виступів та тез доповідей на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Дорожня карта 
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інформаційно-телекомунікаційної сфери» були опрацьовані для оновлення змісту освітніх компонентів: Управління 
стратегічними змінами, Економіка етика та командо утворення, Економічне проектування. 
Також, відповідно до змін у законодавстві викладачами кафедри оновлено зміст освітніх компонентів: фінансове 
планування та бюджетування, цифрове стратегічне партнерство.
Прийняті рішення щодо оновлення та затвердження змісту вище зазначених освітніх компонентів підтверджуються 
протоколом засідання кафедри від 3 вересня 2020 року 

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень регламентується Положенням про порядок 
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ, в якому зазначено порядок 
перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності, зокрема для здобувачів – 
мовне стажування; навчальне чи наукове стажування; практика; літні та інші школи; для науково-педагогічних 
працівників – участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; освітнє чи наукове стажування; 
підвищення кваліфікації.
Крім того ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку, що є запорукою інтеграції університету в міжнародний 
освітній простір. Всі НПП кафедри беруть активну участь у проведенні щорічних міжнародних науково-практичних 
семінарах, що проводяться під егідою МСЕ.
Викладачі кафедри (Сукурова Н. М, Голобородько А. Ю.) у 2020 р. пройшли міжнародне онлайн стажування: 
Міжнародне практичне стажування у Будапешті, Угорщина. Society for cultural and scientific progress in Eastern 
Europe, Budapest. Certificate for participation in scientific and professional Conference science without hongarie 
development in 21st – 2020. Budapest on30th August 2020.
Три викладача кафедри мають публікації наукових статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of 
Science.
Результати наукових досліджень та стажувань впроваджуються у навчальний процес

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

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

В освітньому процесі ДУТ контрольні заходи є необхідним елементом зворотнього зв’язку. Запроваджені заходи 
визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок вимогам ОП, її 
програмним результатам та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу.
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до 
оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та 
формуванням очікуваних компетентностей. В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 
поточний, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений. , 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 передбачає 
вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Вхідний контроль проводиться викладачами на першому 
занятті за завданнями, які відповідають програмі попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування 
студентів з метою розробки заходів надання індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. 
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять, його форми проведення та критерії 
оцінювання навчальних досягнень студентів визначаються в робочих програмах і силабусах освітніх компонентів. 
Результати контролю доводяться до відома студентів та відображаються в журналах обліку роботи академічних груп 
за національною шкалою. Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводиться після вивчення логічно 
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завершеної частини навчальної програми дисципліни у формі контрольної роботи, тестування, виконання 
розрахункового завдання, курсової роботи. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 
за ОП на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах 
навчальних дисциплін. Також в них наводиться кількість балів, які здобувачі можуть отримати за виконання 
певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання.

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

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

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

Згідно з ОП, що акредитується, атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання теоретичних завдань та 
вирішення практичних проблем у сферах підприємницької та фінансової діяльності, що передбачає застосування 
теорій та методів організації і функціонування підприємницьких та фінансових структур і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат відповідно до 
«Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально- методичних 
матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних 
засобів» та оприлюднена у репозитарію університету. Захист кваліфікаційної роботи проводиться відкрито і гласно.
Форма атестації здобувачів вищої освіти, передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (№ 382 від 04.03.2020 р.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Людські ресурси

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

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

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

Щорічно збільшується кількості укладених договорів (з 2 договорів у 2017 р. до 6 договорів у 2020 р., та 1 договори в 
2021 році). Роботодавці активно залучаються до освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при 
обговоренні ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-
vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti; рецензуванні ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti; при формуванні РП навчальних дисциплін та 
силабусів; проведенні спільних науково-методичних заходів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів з видачею 
сертифікатів BAS ERP  http://www.dut.edu.ua/ua/343-vikladackiy-sklad-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/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki; 
наданням програмно-апаратних комплексів для проведення практичних занять http://www.dut.edu.ua/ua/342-
zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki; підвищенням кваліфікації НПП у компаніях-партнерах 
http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-informaciya-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

Щорічно збільшується кількості укладених договорів (з 2 договорів у 2017 р. до 6 договорів у 2020 р., та 1 договори в 
2021 році). Роботодавці активно залучаються до освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при 
обговоренні ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-
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vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti; рецензуванні ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti; при формуванні РП навчальних дисциплін та 
силабусів; проведенні спільних науково-методичних заходів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів з видачею 
сертифікатів BAS ERP  http://www.dut.edu.ua/ua/343-vikladackiy-sklad-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/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki; 
наданням програмно-апаратних комплексів для проведення практичних занять http://www.dut.edu.ua/ua/342-
zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki; підвищенням кваліфікації НПП у компаніях-партнерах 
http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki; наданням інформації про вакантні посади у 
компаніях-партерах кафедри та зацікавленості у випускниках, які навчаються за даною ОП.

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

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ https://cutt.ly/ejvoQrF, з метою професійного 
розвитку викладачів ОП в університеті діє наступна система: стажування викладачів у вітчизняних та закордонних 
компаніях-партнерах; підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН (далі – ЦІПО); тренінги; методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття 
наукового ступеня; присвоєння вченого звання; участь у програмах академічної мобільності. 
Зокрема, доц. Сукурова Н. М. в 2019 р. пройшла Міжнародне стажування: «Workshop “Digital management of scientific 
research” в м. Таллін, Естонія, а доц. Голобородько А. Ю. у 2020 р. пройшла Міжнародне практичне стажування за 
програмою: «Society for cultural and scientific progress in Eastern Europe» у м. Будапешті, Угорщина. Також всі НПП 
кафедри щорічно беруть участь у семінарах та майстер-класах від компаній- партнерів, апробують результати 
досліджень на міжнародних конференціях, підтверджують рівень знання англійської мови сертифікатами В2 
(http://www.dut.edu.ua/ua/343-vikladackiy-sklad-kafedra-ekonomiki).

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. Університет має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, 
комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх технологій, редакційний 
відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, 
медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та ПРН. Для реалізації 
ОП використовується лабораторія кафедри «Лабораторія цифровізації бізнес-процесів і соціально-економічної 
діагностики»,  яка оснащена відповідним наочним матеріалом та навчально-методичною літературою з економіки, 
розробленою відповідно до робочих програм ОК та виданою НПП, які забезпечують реалізацію ОП. Також 
використовуються й інші лабораторії університету. Бібліотека ЗВО забезпечує інформаційну базу для досягнення 
визначених ОП цілей та ПРН, загальний фонд якої становить 166463 примірників. Всі дисципліни, що викладаються 
на ОП, забезпечені навчально-методичними посібниками, рекомендаціями, які розміщуються в електронній 
бібліотеці: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738. В системі дистанційного навчання MOODLE розміщені 
електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали  http://dn.dut.edu.ua, що дає можливість досягати 
визначених програмою цілей та ПРН.

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

Для виявлення та належного врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створений відділ соціальних та 
навчальних питань студентів. За кожною навчальною групою закріплені куратори академічних груп. Більшість 
питань вирішується за безпосередньою участю відповідних органів студентського самоврядування. Для визначення 
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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?

Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора (http://www.dut.edu.ua/ua/447-
polozhennya-normativni-dokumenti). 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 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.
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: внесення адміністрації 
університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, 
розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та ін. виплат студентам. Спільно з 
адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу 
стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В університеті навчаються студенти із 
пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій та 
інших видів соціальною допомоги. У ЗВО також передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами з 
метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання. За результатами опитувань 
(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-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 
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конкурсному відборі передбачена Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного навчання для такої 
категорії осіб в ДУТ передбачає індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. Вступ 
осіб з особливими освітніми потребами на ОП не було.

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

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

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

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

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

Процедура перегляду і оновлення ОП описана в Положенні про освітні програми у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. Для перегляду ОП створюється робоча група, до якої входить 
гарант ОП, НПП, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти та випускники. Проект ОП розміщується на сайті кафедри 
для обговорення. Заповнивши анкету гаранту ОП надходять пропозиції до ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1812- 
publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-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 
на Вченій раді університету. За результатами останнього перегляду було внесено зміни до ОП на основі 
рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів, студентів, аналізу наявних ОП за цією спеціальністю у відкритих 
джерелах українських та закордонних ЗВО, вимог ринку праці та змін у законодавчій базі. 
Також відповідно до вимог ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» дисципліну «Оптимізація бізнес-процесів» 
перенесено з основного блоку до вибіркового, а за пропозицією ТОВ «Комкаст Україна» до складу обов’язкових було 
введено дисципліну «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів». На пропозицію студентів було 
включено до навчального плану ОК «Цифрове стратегічне партнерство». 

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

Під час щорічного перегляну ОП до складу робочої групи входять здобувачі вищої освіти, які надають свої 
пропозиції. Крім того пропозиції від здобувачів формуються за результатами особистого спілкування з гарантом ОП, 
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рішень органів студентського самоврядування, а також за результатами щорічних опитувань та участі студентів у 
роботі Вчених рад інституту та університету. Анкети для щорічного опитування розробляються відділом 
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів. Результати анкетування 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-taosvitnoi-
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. 

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

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

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Університет активно залучає роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення 
її якості. Зокрема, до робочої групи ОП завжди входять роботодавці, які беруть участь в обговоренні ОП, вносять 
пропозиції з актуалізації змісту окремих дисциплін, удосконалення інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1812-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-
kafedrapidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti. Формалізується їх участь шляхом рецензування ОП. Також 
представники роботодавців беруть участь у рецензуванні кваліфікаційних робіт, проведенні аудиторних занять, 
майстер-класів, укладенні угод щодо проходження практик. У 2021 році запроваджено опитування зацікавленості 
роботодавців у випускниках ДУТ, які навчаються за ОП «Економіка». Також роботодавці мають можливість надати 
рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/1702-
publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-ekonomiki.  Всі пропозиції та результати анкетувань 
обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та університету. За результатами перегляду ОП у 2021 
р., із навчального плану було виключено деякі дисципліни, які не пов’язані з предметною областю ОП, та науково-
дослідну практику. 

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

В університеті сформовано чітку систему збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП. Цим займається кафедра та ННІ телекомунікацій, 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-
vischoiosviti-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, дискримінації та сексуальних домагань. Таким чином, студенти мають змогу вносити корективи в 
організацію освітнього процесу, окреслювати очікування від навчальної дисципліни, впливати на якість 
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викладацького складу. У 2021 році запроваджено опитування: - здобувачів щодо якості підготовки на ОП 
«Економіка», а саме змістовному наповненню програми, реалізації вільного вибору студентами дисциплін; - 
випускників щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Економіка»; - роботодавців – у зацікавленості 
випускниках ДУТ, які навчаються за ОП «Економіка». У ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за 
час реалізації ОП «Економіка» 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?

Під час перегляду та оновлення ОП усі зауваження, рекомендації і побажання від роботодавців були враховані як у 
частині компетентностей, так і у формулюванні програмних результатів навчання, також було включено до 
навчального плану нові освітні компоненти відповідно до вимог ринку праці. 

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

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

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

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

9. Прозорість і публічність

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

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

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

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри Економіка «Публічне обговорення освітньо-
професійних програм» розміщений проект ОП з метою отримання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1702_13045394.pdf 

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

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри економіки «Освітньо-професійні програми» розміщена 
ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1699_33819533.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

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

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

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку держави й створенні умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості за ОП у 
відповідності до Стратегії розвитку університету упродовж 3 років планується:
- розширити співпрацю із закордонними і вітчизняними підприємствами і організаціями з метою розширення 
можливостей для працевлаштування випускників;
- продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення 
складних практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових методик навчання;
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- 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 спільних бізнес-
проектів.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Толубко Володимир Борисович

Дата: 22.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Управління 
стратегічними 
змінами

навчальна 
дисципліна

Силабус Гудзь 
УСЗ.pdf

EC7XzzlSdVAxap2Bk
HjaPwqgWCZmAiL+

g6kswjTRuoI=

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

Економічна етика та 
командоутворення

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС Сукурова 
ЕЕК.pdf

ZsvEiBSh3Jn5Z945T
Ays+Ysi2Z17n+Rz48s

kUaqO0lo=

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

Математичні методи 
моделювання та 
оптимізації процесів

навчальна 
дисципліна

Силабус Замрій 
МММОП.pdf

kOlBNXQYRDVddSF
RleOm14dLtg8wy0G

8pH3kJlpQnqM=

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

Організація 
проведення наукових 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Виноградова 

+cWFBOcCkHSH2L
ET8T7/dIlur8GNw/9

Навчальна лабораторія № 417 
«Маркетингових досліджень на 



досліджень ОСНД.pdf 8+gOthTIIbeU= 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 
бізнеспланів, Stormboard, 
Realtime Board, Mural для 
візуалізації результатів 
генерування інноваційних ідей.

Економічна 
діагностика

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ЕДіагн 
Воскобоєва.pdf

aaUbEd24LcC+SJBH
RXP+gIlb0lemqodn5

WNG4zcSrTU=

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

Цифрове стратегічне 
партнерство

навчальна 
дисципліна

Cилабус ЦСП 
Голобородько 

А.Ю..pdf

8u5IrIyKQLPADdbV
c/iEwWbYOcpyRv5K

FkkPGN4ugXs=

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 
потенціалом 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус Гусєва 
УПП.pdf

JRXzt5PdyebTuJ2p0
uaiiwlUPQ7QGtrxpi

MIuYIJXLo=

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

Фінансове планування 
та бюджетування

навчальна 
дисципліна

Силабус  Хлевицька 
ФПБ.pdf

jHedyGYV/Gtr0UKY
bxRMOyc4We0PKew

KVBwDTboebSc=

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 розвитком 
підприємства в умовах 
цифрової економіки

навчальна 
дисципліна

Силабус Гусєва 
УСРПЦЕ.pdf

ckAcDJjMC2E9QPeU
yT+IZwjdAUWQlLR

5I92h4k1Rd7M=

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

Економічне 
проєктування

навчальна 
дисципліна

Силабус ЕПроект 
Голобородько А. 

Ю..pdf

vetkPM8PZY5zzc14z
gvOJILLz9RXMFjxZ

wQ6a/QH3L8=

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

Науково-педагонічна 
практика

практика МР НПед.практика 
Маг 2021.pdf

lqm5jUiao2ZyFKtDL
uY90ZZ7pfrgKrBIuR

vZeOl681k=

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 перед.практ 
Маг ЕП 2021.pdf

RcUKxQ/0JCB4GUr
z9ihyskfx0Tmw6R2lz

+uIiJHsXPM=

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, ПА

підсумкова 
атестація

МР Кваліф. робота 
Маг ЕП 2021.pdf

p+im36PRb+P1FiLq
L3Yd4zLVNygW613h

lfDKnKggMto=

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

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

Завідувач 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

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 
потенціалом 
підприємства

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 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 
(Scopus)
2.Guseva, O, Kazarova, 
I., Dumanska, I., 
Korsunska, M., 
Koldyshev, M., & 
Gorodetskyy, M.. 
(2021). Personal data 
protection policy 
impact on the company 
development. Journal 
of Management 
Information and 
Decision Sciences, 
24(7), 271-219. 
(Scopus) 
https://www.abacadem
ies.org/journals/journal



-of-management-
information-and-
decision-sciences-
home.html
3. 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.
4. 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. 
5. 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.)  
6. 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.
7. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
8. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 



Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
9.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). 
10. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 
видання). 
11. 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). 
12..Гусєва О. Ю. 
Напрями реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
13.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.  
14.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. 
15.Гусєва О. Ю., 
Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 



2018. №1(23). С. 33-
39.
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. Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М. Вплив 
етичних компонентів 
на розвиток 
корпоративної 
культури 
телекомунікаційних 
підприємств // Бізнес 
інформ. №8. 2021.С 
45-53. 
https://www.business-
inform.net/for-
authors/?p=6
18. 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.

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
- авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

- Гусєва О. Ю., 
Плевако Н. О. 
Управління розвитком 
підприємства в умовах 
цифровізації Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2021. 138 с.
- 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
- 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
- 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
- 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
- Голобородько А. 
Ю.,Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В. 
Цифрова економіка 
URL: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1651
- Гусєва О.Ю. 
Глобальні виклики та 
інформаційна 
політика України: 
компендіум/ О.Ю. 
Гусєва. – Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва, 
2018. – 105 с.
8.Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 



2020. 283 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2169_8628
5047.pdf
9.Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М., Труш 
М.С. Економічна 
етика та 
командоутворення. 
Навчальний посібник. 
Київ. ДУТ. 2021. 228 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/347-vidavnicha-
diyalnist-kafedra-
ekonomiki
10. Гусєва О. Ю., 
Плевако Н. О. 
Цифрові 
трансформації і 
стратегічний розвиток 
телекомунікаційних 
підприємств 
Монографія. Київ. 
ДУТ. 2021. 178 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/347-vidavnicha-
diyalnist-kafedra-
ekonomiki

Підпункт 6 -  Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.

№ ПІБ Тема 
дисертації 
Спеціальність 
Наук.ступ. Дата 
захисту
1 Легомінова  Світлана 
Володимирівна 
Управління 
конкурентними 
перевагами 
телекомунікаційних 
підприємств: теорія і 
методологія 08.00.04 
д.е.н. 11.06.2019
2 Прудникова Ірина 
Миколаївна 
Діагностика якості 
організаційних 
структур управління 
підприємствами 
08.00.04 к.е.н. 
01.11.2017
3 Труш Марія 
Сергіївна Управління 
корпоративною 
культурою 
телекомунікаційних 
підприємств 08.00.04 
к.е.н. 17.12.2020
4 Плевако Наталія 
Олегівна Управління 
стратегічним 
розвитком 
підприємств в умовах 
цифрових 
трансформацій 
08.00.04 к.е.н. 
25.03.2021

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 



спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:

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.
Офіційний опонент на 
захисті дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Фротер О. С. на тему 
«Формування системи 
соціальної 
відповідальності 
суб’єктів аграрного 
бізнесу» (науковий 
керівник – 
Прокопенко Н. С.), 
Київ, Європейський 
університет, 2020.

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)»
Підпункт 8 - 
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання.

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.)

Підпункт 10 - Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії

1.Програма Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
2.Міжнародний 
проект № 530158-
TEMPUS-1-2012-1-SE-
TEMPUS-SMHES 
“Support of innovations 
through improvement 
of regulatory 
framework for higher 
education in Ukraine” 
(«Підтримка 
інновацій шляхом 
покращення 
нормативних та 
законодавчих рамок 
для вищої освіти в 
Україні») – коротка 
назва “SpinOff”.

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

- ТОВ "Аудиторська 
фірма «Аудит Сервіс 
Груп» (договір № 324 
від 16 січня 2018 р.);
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір № 
67/1 від 30.08.2018 р.)

Підпункт 12 - 
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. 
Діагностика 
ефективності 
стратегічного 
розвитку підприємств 
в умовах цифрових 
трансформацій // 
Збірник тез доповідей 
ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції: Бізнес. 
Інновації. 
Менеджмент: 
проблеми та 
перспективи. – Київ. – 
2021. С. 60-62. 
2. Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2016. – С. 54. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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.          

377506 Сукурова 
Наталя 
Михайлівна

Доцент 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Інститут 
економіки та 

права "КРОК", 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародна 
економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000171, 
виданий 
10.11.2011

17 Економічна 
етика та 
командоутворе
ння

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1. S. Tkalenko, N. 
Sukurova, A. 
Honcharova. // 
Determinants of the 
Foreign Direct 
Investments in Terms 
of Digital 
Transformation of the 
Ukrainian Economy. 
DSIC 2019: Digital 
Science 2019 pp 148-
164. URL: 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-37737-3_14 
(Scopus)
2. S. Tkalenko, N. 
Sukurova, L. Kudyrko, 
N. Litvin // Digitization 
of investment-
innovation 
development of 
Ukrainian economy: 
empirical analysis. 
ICCS 2020. 
"Comprehensible 
Science", vol. 186. 
https://link.springer.co
m/book/10.1007/978-
3-030-66093-2 
(Scopus)
3. V. Rokocha, S. 
Tkalenko, N. Sukurova, 
A. Honcharova, O 
Murashko // Foreign 
direct investments in 
the economic growth of 
the open economy of 
Ukraine. Financial and 
Credit Activity: 
Problems of Theory and 
Practice, Vol. 3 No 38 
(2021), pp. 111–124. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v3i38.237429  
(Web of Science). 
4. Сукурова Н.М. 
Оцінка інноваційних 
процесів в економіці 
українських регіонів 
// Стратегія розвитку 
України. Наук. журн./ 
Голов. ред. О.П. 
Степанов. – К., 2009. - 
№3. с. 52-59.
5. Сукурова Н.М., 
Іларіонова Н.М. 
Модель залежності 
інноваційного 
розвитку та прямих 
іноземних інвестицій 
в економіці регіонів 



України // Зовнішня 
торгівля: економіка, 
фінанси, право: Наук. 
Журнал. УАЗТ. – К 
2010. - №2. 
6. Сукурова Н.М. 
Особливості 
міжнародної торгівлі 
послугами в умовах 
інформаційного 
суспільства // Вчені 
записки Університету 
«КРОК». – 2012. – № 
32. – С. 22-26.
7. Сукурова Н.М. 
Міжнародна «міграція 
інтелекту» в умовах 
інформаційного 
суспільства // 
Зовнішня торгівля. 
Економічна безпека / 
Вищий навчальний 
заклад Університет 
економіки та права 
«КРОК». – Вип. 10. – 
К., 2014. – С. 46-50.
8. S. Tkalenko, N. 
Sukurova. The 
influence of FDI on 
sustainable economic 
development of Ukraine 
in terms of global 
digitization. Journal of 
Digital Science, Vol.2, 
Iss.1. May, p.40-54. 
URL: 
https://ics.events/journ
al-of-digital-science/ 
(2020).
9. Н.М. Сукурова, Н.О. 
Плевако. Сучасний 
стан та тенденції 
розвитку українських 
підприємств ІТ-галузі 
в умовах цифрових 
трансформацій. 
“Економiка: реалії 
часу“. С. 71-77. №4. 
2020. URL: 
https://economics.net.u
a/files/archive/2020/N
o4/71.pdf 
10. Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М. Вплив 
етичних компонентів 
на розвиток 
корпоративної 
культури 
телекомунікаційних 
підприємств // Бізнес 
інформ. №8. 2021. С. 
45-53 URL: 
https://www.business-
inform.net/for-
authors/?p=6 

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:



1. Бондаренко Н.М. 
Економічний 
глобалізм: розвиток 
та зростання. 
Монографія за ред. 
Рокочої В.В. – К.: 
“Таксон”, 2005. – 320 
с. (п. 4.1. Регіон у 
процесах глобалізації: 
інвестиційний підхід 
– с. 236-252). 
2.Сукурова Н.М. 
Інноваційна складова 
формування 
інформаційної 
економіки // 
Міжнародний бізнес в 
інформаційному 
суспільстві: 
Колективна 
монографія / За ред. 
В.В. Рокочої. – К.: 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», 2012. – с.38-
46.
3.Сукурова Н.М. 
Національний 
інноваційний 
потенціал як рамкова 
умова модернізації 
українського 
економічного 
простору // 
Міжнародний бізнес в 
інформаційному 
суспільстві: 
Колективна 
монографія / За ред.. 
В.В. Рокочої. – К.: 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», 2012. – с.221-
229.
4. Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М., Труш 
М.С. Економічна 
етика та 
командоутворення. 
Навчальний посібник. 
Київ. ДУТ. 2021. – 228 
с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/347-vidavnicha-
diyalnist-kafedra-
ekonomiki 

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:



1. Сукурова Н.М. 
Економіка зарубіжних 
країн. Комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», Київ 2012.
2. Сукурова Н.М. 
Світова економіка. 
Комплекс навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», Київ 2012.
3. Іларіонова Н.М. 
Сукурова Н.М. 
Міжнародний 
маркетинг. Комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», Київ 2012.
4. Сукурова Н.М. 
Маркетингові 
дослідження 
зовнішніх ринків. 
Комплекс навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», Київ 2012.
5. Сукурова Н.М. 
Міжнародна торгівля. 
Комплекс навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», Київ 2012. 

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:
1. ТОВ «аудиторська 
фірма Аудит Сервіс 
Груп» (договір № 324, 
від 16 січня 2018 р.); 
2.  ТОВ «Комкаст 
Україна» (договір № 
67/1, від 30 серпня 
2018 р.). 

Підпункт 12 - 
наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Інвестиційні 
аспекти підвищення 
конкурентоспроможн
ості економіки 
регіонів // X 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Новітні 
тенденції і стратегії 
розвитку міжнародної 
торгівлі: фінансово-
економічний та 
правовий аспекти» 30 
травня 2007 р. 
Академія зовнішньої 
торгівлі;
2. Проблеми та 
перспективи 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку національної 
економіки та її 
регіонів // 
«Міжнародний бізнес 
в інформаційну 
епоху» Науково – 
практична 
конференція 
Університет «КРОК», 
м. Київ 24 квітня 2007 
р.
3. Особливості 
побудови регіональної 
інноваційної системи 
в Україні // 
«Національні 
економіки в 
глобальному 
економічному 
просторі». 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. 
Університет 
економіки та права 
«КРОК», 16-17 квітня 
2008 року м. Київ. 
4. Асиметрія у 
залученні прямих 
іноземних інвестицій 
в економіку 
українських регіонів. 
П’ята всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Українська наука 
ХХІ століття», м. Київ 
2009. 17-19 червня 
2009 р.
5. Перспективи щодо 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку економіки 
регіонів України. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми 
економічного і 
соціального розвитку 
регіонів України», м. 
Дніпропетровськ. 16-
26 листопада 2009р.
6. Determinants of the 
Foreign Direct 
Investments in Terms 



of Digital 
Transformation of the 
Ukrainian Economy. 
The 2019 International 
Conference on Digital 
Science. DSIC 2019. 
Digital science 2019. 11-
13 October. Limassol, 
Cyprus. 
7. N. Sukurova. 
Strategies of foreign 
market expansion of 
national companies-
exporters: peculiarities 
of realization. // 
Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
"Інформаційне 
суспільство: 
технологічні, 
економічні та технічні 
аспекти становлення 
(випуск 48)" / Збірник 
тез доповідей: випуск 
48 (м. Тернопіль, 12 
травня 2020 р.). – 
Тернопіль. – 2020. – 
156 с.
8.N. Sukurova. 
Digitization of 
investment-innovation 
development of 
Ukrainian economy: 
empirical analysis. The 
2020 International 
Conference on 
Comprehensible 
Science. ICCS 2020. 
Carthage, Tunisia, 
October 30-31, 2020.

Підпункт 13 - 
проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:

- Економічне 
партнерство;
- Економічна 
звітність;
- Міжнародна 
економіка. 

223563 Гудзь Олена 
Євгенівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

сельськогоспод
арська 

академія, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  
економіка та 
організація 
сельського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006468, 

виданий 
12.03.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008038, 
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Підпункт 1 – 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1.Гудзь О.Є. 
Трансформація 
парадигми управління 
підприємств на основі 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій / О. Гудзь, 
Н. Прокопенко // 



виданий 
11.10.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010600, 
виданий 

21.04.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 006055, 

виданий 
17.06.2010

Науковий вісник 
Полісся. [Текст]. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2018. 
– № 2 (14). Ч. 2. – 242, 
[2] с. С. 16 – 24. DOІ: 
10.25140/2410-9576-
2018-2-2(14) Web of 
Science
2. Gudz O., Prokopenko 
N. , Korsakov D., 
Solovei N. Insurance 
And Innovative 
Technologies Of Risks 
Management Of 
Ukrainian Companies 
In The Digital 
Economy.  
(Інноваційні 
технології управління 
ризиками українських 
компаній в цифровій 
економіці). Estudios de 
Economia Aplicada  
2020. Vol. 38, No 3(1).  
URL : 
http://ojs.ual.es/ojs/in
dex.php/eea.  DOI: 
http://dx.doi.org/10.25
115/eea.v38i3%20(1).39
96 
http://ojs.ual.es/ojs/in
dex.php/eea/article/vie
w/3996/415 (Scopus)
3.Гудзь О.Є. Цифрова 
економіка: зміна 
цінностей та 
орієнтирів управління 
підприємствами / 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес − 
№2 (24), 2018. – C. 4 − 
12.
4. Гудзь О.Є. 
Маркетингові аспекти 
стратегічного 
управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємства. / 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес − 
№4 (22), 2017. – C. 5 
−11.
5.  Gudz О. 
Management of the 
Innovative 
Developments in Terms 
of the Digital Economy: 
Transformation of 
Organizational 
Mechanisms 
(Управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємств в 
цифровій економіці: 
трансформація 
організаційних 
механізмів) / Olena 
Gudz, Nataliya 
Prokopenko// 
Management of 
innovative development 
the economic entities: 
collective monograph 
edited by M. 
Bezpartochnyi, I. 
Britchenko  in 2 Vol. / 
Higher School of Social 
and Economic, 
Przeworsk: 



Wydawnictwo I 
Drukarnia Nova Sadec, 
2018. – Vol. 1 – 263 p. 
– p. 55 – 63.
6. Гудзь О.Є. Щербина 
В.В. Стратегічні 
напрями формування 
конкурентних переваг 
підприємств / 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес − 
№3 (25), 2018. – C. 
58−64.
7. Гудзь О.Є., Маковій 
В.В. Розроблення 
стратегії Digital-
трансформації 
підприємств. 
//Інфраструктура 
ринку. Електронний 
науково-практичний 
журнал. 2018. Випуск 
25. С.248-254. (INDEX 
COPERNICUS).
8. Гудзь О.Є. 
Інноваційні моделі 
управління 
підприємств на основі 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій / 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес − 
№1 (23), 2018. – C. 
4−11.
9. Гудзь О. Є., 
Прокопенко Н. С. 
Стратегічне 
планування 
організаційного 
розвитку 
підприємства. 
Prognostication and 
planning of economic 
development: 
microeconomic and 
macroeconomic levels. 
Multi-authored 
monograph. Vol. 1. 
Lithuania: Publishing 
House “Baltija 
Publishing”, 2019. 420 
p. С. 61-79.
10. Гудзь О.Є., 
Маковій В.В. 
Концептуальні основи 
формування 
інформаційної 
політики підприємств. 
// Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 2019. 
Випуск 23 (1). 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. С.65-69. 
(INDEX 
COPERNICUS)

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше авторських 
аркушів), в тому числі 



видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:
1.Гудзь О.Є., 
Стрельнікова С.Ю. 
Управління 
стратегічними 
змінами підприємств 
в умовах цифрової 
трансформації: 
монографія. Львів: 
СПОЛОМ, 2021. 187 с.
2.Гудзь О.Є., 
Стрельнікова С.Ю. 
Управління 
стратегічними 
змінами: навчальний 
посібник. Львів: 
СПОЛОМ, 2021. 200 с.
3. Гудзь О.Є., Ноняк 
М.В., Крейдич І.М., 
Прокопенко Н.С. 
Управління 
організаційним 
розвитком 
підприємств: 
монографія. Львів: 
СПОЛОМ, 2021. 199 с.
4.Гудзь О.Є., Ноняк 
М.В., Крейдич І.М., 
Прокопенко Н.С. 
Управління 
організаційним 
розвитком 
підприємств: 
навчальний посібник. 
Львів: СПОЛОМ, 2021. 
212 с.
5. Гудзь О.Є., Стецюк 
П.А. Інвестиційний 
менеджмент: 
навчальний посібник. 
Львів : ТОВ „Галицька 
видавнича спілкаˮ, 
2020. 223с
6. Гудзь О.Є., Халімон 
Т.М. Управління 
конкурентоспроможні
стю 
телекомунікаційних 
підприємств: Навч. 
посібник – К.: 
Планета людей, 2019. 
– 230 с. 
7. Гудзь О.Є., 
Прокопенко Н.С. 
Інтелектуальний 
капітал: навчальний 
посібник. – Львів: 
Ліга-Прес, 2018. – 172 
с. 
8. Гудзь О.Є. 
Управління 
інноваційним 
розвитком 
телекомунікаційних 
підприємств: 
навчальний посібник. 
/ О.Є. Гудзь − Львів: 
Ліга-Прес, 2018. – 140 
с.
9. Гудзь О.Є. 
Корпоративне 
управління: 
навчальний посібник. 
/ О.Є. Гудзь − Львів: 
Ліга-Прес, 2018. – 124 
с.
10. Гудзь О.Є., 
Маковецька І.М. 



Управління 
комунікаціями в 
підприємствах: 
монографія. Львів: 
СПОЛОМ, 2021. 216 с.

Підпункт 6 -  Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня. 

№
ПІБ
Назва роботи
Спеціальність
Рік
На здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук
1
Ботвіна Наталія 
Олександівна
Фінансова політика 
забезпечення сталого 
розвитку агросфери: 
теорія, методологія, 
практика
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2012
2
Зеліско Інна 
Михайлівна
Фінансові ресурси 
інтеграційних 
аграрних формувань: 
теорія, методологія, 
практика
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2012
3
Алескерова Юлія 
Володимирівна
Теорія та методологія 
розвитку системи 
сільськогосподарськог
о страхування
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2015
4
Лазоренко Лариса 
Віталіївна
Формування стратегії 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
зв’язку: теорія та 
методологія
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2017
5
Старинець Олександр 
Георгійович
Антикризове 
управління 
телекомунікаційних 
підприємств: теорія та 
методологія
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2018
На здобуття наукового 



ступеня кандидата 
економічних наук
1
Третяк Наталя 
Миколаївна
Фінансове 
забезпечення 
виробничої діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2009
2
Власюк Світлана 
Анатоліївна
Фінансування 
операційної 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2010
3
Томчук Світлана 
Василівна
Банківське 
кредитування 
лізингових операцій 
агроформувань
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2010
4
Тесьолкін Дмитро 
Олександрович
Модернізація 
банківських 
механізмів 
забезпечення 
повернення кредитів 
агроформувань
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2010
5
Шора Оксана 
Євгенівна
Банківські валютні 
операції при 
обслуговуванні 
суб’єктів аграрної 
сфери
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2010
6
Тимошенко 
Олександр 
Олександрович
Оцінка і формування 
потенціалу фінансової 
безпеки 
агроформувань
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2011
7
Гмиря Вікторія 
Петрівна
Фінансові механізми 
регулювання 
інвестиційної 
діяльності аграрного 
виробництва регіону
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 



господарством
2011
8
Грішута Анна 
Володимирівна
Розвиток системи 
кредитних спілок в 
аграрній сфері 
України
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2012
9
Фурман Ірина 
Володимирівна
Розвиток банківського 
кредитування 
фермерських 
господарств
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2012
10
Кузовенкова Наталія 
Валерівна
Ризики банківського 
кредитування 
агроформувань
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2012
11
Фесенко Наталія 
Володимирівна
Інвестиційно-
інноваційна 
привабливість 
підприємств АПК
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2013
12
Яремченко Лариса 
Миколаївна
Фінансова політика 
сприяння розвитку 
малого 
підприємництва в 
аграрній сфері
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит
2014
13
Сазонова Світлана 
Володимирівна
Організаційно-
економічний механізм 
надання 
загальнодоступних 
послуг 
телекомунікаційними 
підприємствами
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2017
14
Байрамов Сеймур 
Самед огли
Управління 
інноваційним 
розвитком 
телекомунікаційних 
підприємств
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2017
15
Ольховая Ірина 



Олександрівна
Організаційно-
інформаційне 
забезпечення 
управління 
телекомунікаційних 
підприємств
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами
2019

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Голова 
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)»;
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.004.01 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)»
Офіційний опонент:
Товмасяна Вагана 
Робертовича 
„Інвестиційне 
забезпечення 
інноваційних процесів 
на підприємствах 
машинобудування”що
до присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2015 р.);
Клєпчевої Ольги 
Вадимівни 
„Формування та 
напрями підвищення 
економічної стійкості 
сільськогосподарських 
підприємств” щодо 
присудження 
наукового ступеня 



кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2015 р.);
Дудник Олени 
Василівни 
«Інвестиційні 
механізми управління 
ресурсним 
потенціалом аграрних 
підприємств» щодо 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2016 р.);
Стадник Вікторії 
Павлівни 
«Управління 
економічною 
безпекою 
сільськогосподарських 
підприємств» щодо 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2016 р.);
Соловйова Андрія 
Ігоровича 
«Формування 
інфокомунікаційного 
забезпечення 
управління 
аграрними 
виробничими 
структурами» щодо 
присудження 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2017 р.);
Черняк Ганни 
Михайлівни 
„Забезпечення 
економічної безпеки 
енергетичних 
підприємств” щодо 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2017 р.);
Коваленко Ольги 
Василівни 
«Маркетингова 
стратегія 
інноваційного 



розвитку підприємств 
авіаційної галузі 
України» щодо 
присудження 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2018 р.);
Голобородька 
Ярослава 
Олександровича 
„Управління 
конкурентоспроможні
стю 
сільськогосподарських 
підприємств” щодо 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2018 р.);
Бояринової Катерини 
Олександрівни 
«Методологія 
функціонування 
інноваційно 
орієнтованих 
підприємств 
машинобудування на 
засадах розвитку» 
щодо присудження 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2019 р.).

Підпункт 8 - 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
– науковий керівник 
ініціативної 
державної науково-
дослідної роботи за 
темою „Методичні 
підходи щодо 
формування та 
реалізації сталого 
розвитку галузі 
зв’язку, інформації та 
інформатизації” 



(№0114U002053);
– науковий керівник 
ініціативної 
державної науково-
дослідної роботи за 
темою „Методологічні 
засади побудови 
процесно-
орієнтовного 
підприємства 
телекомунікацій” 
(№0114U001500);
– науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
„Проактивне 
управління 
конкурентними 
перевагами 
підприємстваˮ;
– науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою 
“Формування 
конкурентної 
політики 
підприємства”.
– головний редактор 
наукового журналу 
ДУТ «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

Підпункт 10 - участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
– Проект Тасіс 
„Надання підтримки 
малим та середнім 
підприємствам на 
селіˮ, − Система 
кооперативних банків 
Німеччини 
(Німеччина);
– Проект 
Міжнародної 
фінансової корпорації 
„Розвиток агробізнесу 
в Україніˮ (Канада);
– Проект Тасіс 
„Надання підтримки 
малим та середнім 
підприємствам на 
селіˮ, − Роль 
кооперативних 
асоціацій в 
кооперативній 
банківській системі 
(Німеччина)

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 



установою);
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.
Підпункт 12 - 
наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 

1.Гудзь О.Є. Сучасні 
інформаційні 
технології в 
управлінні 
підприємством // 
Збірник тез доповідей 
ІІ-ї Міжнародної  
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
технології аграрного 
виробництва» (9-10 
листопада 2016 року) 
/ Міністерство освіти і 
науки України; 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – К., 2016. – 
243 с. С. 38 − 40.
2. Гудзь О.Є. 
Організаційне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку 
підприємства / О.Є. 
Гудзь// Сучасні шляхи 
стабілізації фінансово-
економічного стану 
країни: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
26-27 травня 2017 р.) / 
ГО „Львівська 
економічна фундація. 
У 2-х частинах. – 
Львів ЛЕФ, 2017. – Ч.1 
− 112 с. С. 70 – 73.
3. Гудзь О.Є., 
Щербина В.В. Стан та 
зростання 
конкурентних переваг 
телекомунікаційних 
підприємств 
/Розвиток економіки 
країни: можливості, 
проблеми , 
перспективи: збірник 
матеріалів ІУ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (м. 
Запоріжжя, 22 
вересня 2018 
року)/Східноукраїнськ
ий інститут економіки 
та управління. – 
Запоріжжя: ГЩ  
„СІЕУˮ, 2018. – 112 с. 



С. 21−24.
4. Гудзь О.Є., Маковій 
В.В. Етапи реалізації 
стратегій digital-
трансформації 
підприємств. // 
Фінансові аспекти 
розвитку держави, 
регіонів та суб´єктів 
господарювання: 
сучасний стан та 
перспективи: збірник 
матеріалів 
VIМіжнародної 
науково-практичної 
конференції (Одеса, 
22-23 листопада 2018 
р.) Одеса: Бондаренко 
М.О., 2018. С.17-19.
5.Гудзь О.Є., Маковій 
В.В. Digital-
трансформація: нові 
інструменти 
інформаційного 
менеджменту. // 
Реформування 
економіки в контексті 
міжнародного 
співробітництва: 
механізми та стратегії: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 24 
листопада 2018 р.) 
Львів: ЛЕФ, 2018. – 
Ч.1. – С. 85-86.
6.Гудзь О.Є., Маковій 
В.В. Принципи та 
напрями формування 
інформаційної 
політики підприємств. 
//Інноваційний 
потенціал соціально-
економічних систем: 
виклики глобального 
світу: матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції (Лісабон, 
Португалія 28 грудня 
2018 р.) Лісабон, 
Португалія: Baltija 
Publishing, 2018. С.79-
80.
7. Гудзь О., Щербина 
В. Використання 
диджиталізації для 
нарощення 
конкурентних переваг 
підприємства. Бізнес, 
інновації та 
підприємництво: стан, 
аналіз тенденцій та 
науковоекономічний 
розвиток: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 28 
вересня 2019 року). 
ГО „Львівська 
економічна фундація”. 
Львів: ЛЕФ, 2019. 108 
с. С. 44 ‒ 46.
8. Гудзь О. Є., Стецюк 
П.А. Управління 
розвитком 
підприємства в умовах 
становлення цифрової 
економіки. 
Підприємницька, 
торговельна, біржова 



діяльність: тенденції, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
11 лютого 2020 року.) 
/ Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та підприємництва 
ДУТ. Київ, 2020. 250 с. 
С. 84−87.
9. Гудзь О. Є., Філіна 
О. В. Управління 
ефективністю 
використання 
соціальних мереж 
підприємствами / 
Інноваційна 
економіка: 
економічні, політичні 
та правові аспекти / 
Колективна 
монографія за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет- конференції 
«Стратегії стійкого 
розвитку економіки» 
(Київ, 19 грудня 2019 
р. / За ред. 
Прокопенко Н. С. 
Київ: Видавництво 
Європейського  
університету», 2019. 
192 с. С. 173-176.
10. Гудзь О.Є., 
Маковій В.В. Завдання 
та етапи формування 
інформаційної 
політики підприємств. 
//Інтеграція бізнес-
структур: стратегії та 
технології: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
наукової конференції 
(Тбілісі, Грузія 22 
лютого 2019р.) Тбілісі, 
Грузія: Baltija 
Publishing, 2019. С.52-
54.

322871 Хлевицька 
Тетяна 
Борисівна

Доцент 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032402, 
виданий 

09.02.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027412, 

виданий 
20.01.2011

20 Фінансове 
планування та 
бюджетування

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

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 
телекомунікаційного 
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. С. 241-248.
8. Хлевицька Т.Б., 
Гусєва О.Ю. 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою 
підприємства 
засобами 
реінжинірингу бізнес-
процесів. Бізнес-
інформ. 2021. № 8. 
URL: 
https://www.business-
inform.net/for-
authors/?p=6

Підпункт 3 - наявність 



виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

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. URL: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_1684_21345
289.pdf
2. 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
3. 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
4. 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
5. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства. Навч. 
посібник. Київ. ДУТ. 



2020. 271 с. 
6. Внутрішня 
торгівля: регіональні 
аспекти розвитку: 
монографія. - 
Донецьк-Львів: 
ДонНУЕТ, 2007. – С. 
336-368.
7. Развитие 
внутренней торговли: 
Украина, Россия, 
Беларусь: 
монография. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 
2009. – С. 431-458.
8. 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.

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2169_8628
5047.pdf
2. Психологія 
підприємництва та 
бізнесу. Матеріали 
для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки. Київ. ДУТ. 
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=619
3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу. Матеріали 



для організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / Т.Б. 
Хлевицька; кафедра 
економіки. Київ. ДУТ. 
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/co
urse/view.php?id=1070

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена 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.



Підпункт 10 - 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”.

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

- ТОВ "Аудиторська 
фірма «Аудит Сервіс 
Груп» (договір № 324 
від 16 січня 2018 р.);
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір № 
67/1 від 30.08.2018 р.)

Підпункт 20 - досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
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»

348309 Голобородьк
о Альона 
Юріївна

Доцент 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 

9 Економічне 
проєктування

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



роботи економіки і 
торгівлі імені 

МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000183, 

виданий 
10.11.2011

включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 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. RISUS -
Journal on Innovation 
and Sustainability. São 
Paulo, v. 12, n.2, p. 139-
153, abr./mai.2021-
ISSN 2179-3565.(Web 
of Science) Режим 
доступу: 
https://revistas.pucsp.b
r/index.php/risus/articl
e/view/54314
2. 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
3. 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
4. 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/482/529file:///C:/
Users/Алена/Downloa
ds/482-1010-1-SM.pdf
5. Svitlana V. 
Lehominova, Olga Yu. 
Guseva, OlenaV. 
Voskoboeva, Olga S. 
Romashenko.Innovativ



e management of  
enterprise comtetive 
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
6. Голобородько А. 
Ю., Легомінова С.В. 
Електронні гроші як 
нова форма 
фінансово-
економічних відносин 
в умовах цифровізації 
економіки та 
суспільства. 
“Економiка: реалії 
часу“2020. №3. с. 28-
34. Режим 
доступу:https://econo
mics.opu.ua/files/archi
ve/2020/No4/28.pdf
8. Голобородько А. Ю. 
Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. С. 265-270. 
Режим доступу: 
https://www.business-
inform.net/article/?
year=2020&abstract=2
020_12_0_265_270

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

1. Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулюваннярозвитку
сферипобутовихпослу
г на 
регіональномурівні: 
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 
поглинанняпідприємс



тв: компендіум для 
студентівекономічних
напрямівпідготовкиде
нної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4. 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.
5. 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.
Режим 
доступу:http://www.du
t.edu.ua/ua/lib/7/categ
ory/738/view/2016
6. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозуванняеконом
ічнихпроцесів». - 
2020. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
7. 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
8. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Міленіум. 2020. 400с. 
ISBN 978 – 83 – 66567 
– 24 – 2  : 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
9. 



SvitlanaLehominova,Al
onaGoloborodko, 
Ruslan Dymenko. 
Paradigm of 
implementation of 
digital transformations 
of economic processes. 
Modernmanagement: 
theories, concepts, 
implementation. 
Monograph. Editors: 
MarianDuczmal, 
TetyanaNestorenko. 
Opole: 
TheAcademyofManage
mentandAdministration
inOpole, 2021, pp.394, 
illus., tabs., bibls. ISBN 
978-83-66567-24-2. P. 
27-34. Режим 
доступу:https://www.w
szia.opole.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/7.pdf
11. Голобородько А. 
Ю. Цифрове 
стратегічне 
партнерство: 
навчальний посібник. 
ДУТ. 2021.  287с. 

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. 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. Режим 
доступу:http://www.du
t.edu.ua/ua/lib/7/categ
ory/738/view/2016
2. 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
3. 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
4. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Міленіум. 2020. 400с. 
ISBN 978 – 83 – 66567 
– 24 – 2  : 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
5. 
SvitlanaLehominova,Al
onaGoloborodko, 
Ruslan Dymenko. 
Paradigm of 
implementation of 
digital transformations 
of economic processes. 
Modernmanagement: 
theories, concepts, 
implementation. 
Monograph. Editors: 
MarianDuczmal, 
TetyanaNestorenko. 
Opole: 
TheAcademyofManage
mentandAdministration
inOpole, 2021, pp.394, 
illus., tabs., bibls. ISBN 
978-83-66567-24-2. P. 
27-34. Режим 
доступу:https://www.w
szia.opole.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/7.pdf
6. Голобородько А. Ю. 
Цифрове стратегічне 
партнерство: 
навчальний посібник. 
ДУТ. 2021.  287с. 

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:

Офіційний опонент на 
захисті дисертації на 
здобуття наукового 



ступеня кандидата 
економічних наук 
Яковлева О. М. на 
тему:  «Формування 
національного ринку 
послуга втосервісу. 
Донецьк, ДДУУ, 2013.

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  
- ТОВ " Аудиторська 
фірма Аудит Сервіс 
Груп" (договір номер 
324 від 16 січня 2018 
р.) 
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір 
номер 67/1 від 
30.08.2018 р.)

Підпункт 12 - 
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. 
Особливості 
створення бізнес-
моделі інтернет-
магазинів.Підприємн
ицтво і торгівля: 
тенденції розвитку. 
Матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., (м. 
Одеса, Україна, 21-23 
травня 2020 р.). 
Одеса: ОНПУ, 2020.
2. A. Goloborodko, T. 
NosovaFeaturesofConte
mporaryE-
learningDevelopmentint
heDigitalizationEra. 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 
Sciences, VIII(41), I.: 
237, 2020 Sept.  Режим 
доступу: 
www.seanewdim.comht
tp://seanewdim.com/u
ploads/3/4/5/1/345115
64/hum_viii_237_41.p
df
3. Голобородько А.Ю. 
Особливості 
фінансового, 
управлінського і 
виробничого обліку в 
управлінні витратами 
підприємства. 



Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет конференції 
[Стратегії 
кіберстійкості: 
управління ризиками 
та безперервність 
бізнесу:] (м. Київ 25 
лютого 2021 року) - 
Навчально-науковий 
інститут захисту 
інформації, 
Державний 
університет 
телекомунікацій. Київ, 
2021.113 с. С.12-13. 
Режим доступу: 
https://mail.google.co
m/mail/u/0/#search/c
hiarasvitlana77%40gma
il.com/FMfcgxwLtGgzs
qPWmblHGXgcvGTvjD
vZ?
projector=1&messagePa
rtId=0.1
4. Міжнародна 
науково-практична 
конференція: 
ScientificandMethodolo
gicalSeminar 
SocialandDigitalTransfo
rmation: 
Interdisciplinary 
Approach.  8 квітня 
2021 року в м. Ополе. 

226116 Воскобоєва 
Олена 
Володимирів
на

доцент 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

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

41 Економічна 
діагностика

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

- Voskoboіeva O., 
Romashchenko O. 
Strategic partnership as 
the basis of modern 
business. Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/586/
562 
- Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Транснаціональні 
корпорації в умовах 
глобалізації 
економіки України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. С.21-27.Режим 
доступу: 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
1_0-pages-21_27.pdf
- 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://econo
mics.opu.ua/ejopu/202
0/No4/5.pdf
- Voskoboeva Е.V., 
Romashchenko O.S., 
Plevako N.O.Regional 
labor market of 
Ukraine. Економічні 
студії. 2020. Випуск 4 
(30).с. 18-24. Режим 
доступу: 
http://www.lef.lviv.ua/f
iles/archive/journal/20
20/4(30)_2020.pdf#pa
ge=18
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:
- Гусєва О.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Економічна 
діагностика: 
навчальний посібник. 
Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2021. 140с. Режим 
доступу: 
http://dn.dut.edu.ua/pl
uginfile.php/50277/mo
d_resource/content/1/
%D0%9F%D0%BE%D1
%81%D0%BE%D0%B1
%D0%B8%D0%B5%20
%D0%95%D0%94.pdf
- Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Бізнес-діагностика: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2021. 147с. URL: 
http://dn.dut.edu.ua/pl
uginfile.php/47524/mo
d_resource/content/1/
Бізнес%20діагностика.
pdf
- Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., 
Стратегічне 
партнерство: 
навчальний посібник. 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2021. 160с. URL: 
http://dn.dut.edu.ua/pl
uginfile.php/48532/mo
d_resource/content/1/
Стратегич.партнерств
о.pdf6
- 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
- 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
- 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
- Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 271 с. URL:  
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2169
- Економіка 
підприємництва : 
підручник / за ред. 
проф. Л. В. Фролової. 
Одеса : Бондаренко М. 
О., 2020. 708 с.)
- Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В. 
Економіка 
підприємств ІТ-
бізнесу: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 232
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 



дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

- Економічна 
діагностика діяльності 
підприємства  [ 
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, 
2021. 
URL:http://dn.dut.edu.
ua/course/view.php?
id=602
- Планування 
діяльності 
підприємства  [ 
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, 
2021. URL: 
//dn.dut.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=343
- Регіональна 
економіка 
[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 2020. 
URL://dn.dut.edu.ua/e
nrol/index.php?id=366
- 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 2020. 
URL://dn.dut.edu.ua/e
nrol/index.php?id=351
- 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 
2019.URL://dn.dut.edu
.ua/enrol/index.php?
id=347
- 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, 
2019.URL:dl.dut.edu.ua
/course/view.phd?
id=2044
- 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, 
2019.URL:dl.dut.edu.ua
/course/view.phd?
id=2707
- 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



Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  
- ТОВ " Аудиторська 
фірма Аудит Сервіс 
Груп" (договір номер 
324 від 16 січня 2018 
р.) 
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір 
номер 67/1 від 
30.08.2018 р.)

Підпункт 12 - 
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
- 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 URL: 
https://economics.net.u
a/files/science/pidpr_i
_torg/2020/tezy.pdf#p
age=83
- 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 URL: 
https://economics.net.u
a/files/science/pidpr_i
_torg/2019/tezy.pdf#p
age=30
- 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.
- 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. 
- 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. 
- 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. 
URL: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/n_5076_558
95532.pdf#page=37
- 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.
- 



Підпункт 14 - 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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:

- Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 
2012.
- Керівництво 
студентом, який 
отримав диплом ІІ 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
"Економіка 
підприємства та 
управління 
виробництвом". 
Донецьк, ДонНУЕТ, 
2011.

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 Організація 
проведення 
наукових 
досліджень

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1. Vynogradova O., 
Yevtushenko N., 
Drokina N., Irtlach M., 
Konopliannykova M. 
(2020). Key 
performance indicators 
in human capital 
management: 
international 
experience and 
scientific practice. Тest 
engineering and 
management having. 
Vol. 83: May/June 
2020. 27237-27244. 
https://bit.ly/2WipQqb  
2. Vynogradova O., 
Drocina N.S., 
Yevtushenko N., 
Darchuk V., Irtlach M. 
(2020). Theoretical 
approaches to the 
definition of Internet 
marketing: Ukrainian 
dimension. Innovative 
Marketing, 2020, 16(1), 
Р.89-103. DOI 
http://dx.doi.org/10.21
511/im.16(1).2020.09. 
https://bit.ly/32fRIvB    
3. Dergachova V.,. 
Kravchenko M., 
Vinogradova O. ,, 



Kuznetsova K. (2021). 
Competitive 
devaluation: theoretical 
aspects and world 
practice.  Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice.  №36 2021. 
DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v1i36.227884 
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/3145
4. Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І. 
Методичні підходи до 
оцінки інтегрованого 
Інтернет-маркетингу 
підприємств.  
Науковий вісник МГУ. 
Серія: Економіка і 
менеджмент.  Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
№42. URL: 
https://bit.ly/2Y4Uxx0
5. Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І. Еволюція 
концепцій цифрової 
економіки в контексті 
теоретичних підходів 
та етапів цифрової 
революції. Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Одеса, 2019. №42. 
С.230-235.   
https://bit.ly/32dQcdD  
6. 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», 
Київ, НУХТ, ГО 
«Інститут проблем 
конкуренції», 2019. 
№1. С. 18-24.  
http://bit.ly/2W8nUx
W 
7. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Концептуальна 
модель 
консалтингової 
взаємодії 
підприємств. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових 
праць. Київ: ДУТ, 
2018. № 1 (23). С. 20-
26.   
https://bit.ly/2WhfAey 
8. Виноградова О.В.,  
Литвинова О.В., 
Пілігрім  К.І. Сутність 
інструментів 
гейміфікації  в системі 
мотивації персоналу. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  



Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 
2017. - № 4 (18).     
https://bit.ly/32gorkw  
9. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Формування моделі 
«ефективний 
консультант» 
консалтингової 
компанії на засадах 
компетентностного 
підходу. 
«Економічний 
простір»: Збірник 
наукових праць. 
Дніпропетровськ: 
ПДАБА, 2017. №127. 
С. 115-124. 
http://bit.ly/2TKQgwG    
10. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О., 
Гончаренко С.В. 
Методологія 
оцінювання 
потенціалу 
конвергентно-
орієнтованого 
розвитку підприємств 
телекомунікаційної 
галузі.  Електронне 
наукове фахове 
видання Ефективна 
економіка, 2017. – 
№8.  
https://bit.ly/3foxSlH  
11. Vynogradovа O. V., 
Yevtushenko N. O. 
Consulting role in the 
enterprise development 
management system.  
Economic Processes 
Management: 
International Scientific 
E-Journal. 2016. № 4.  
https://bit.ly/38URvPT   
12. Виноградова О.В. 
Гусєва О.Ю., Пілігрім 
К.І. Проблеми 
розвитку мотивації 
персоналу 
туристичних 
підприємств. 
Економічний вісник 
НТУУ «КПІ». – Київ, 
2016, № 13.  
https://bit.ly/2Zq0l58  

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

1. Виноградова О.В., 
Писар Н.Б.  
Управління 
лояльністю 
споживачів 
Навчально-
методичний посібник 



для магістрів. Київ: 
ДУТ,  2021.  155 с.
2. Виноградова О.В.   
Поведінка 
споживачів. 
Практикум. 
Навчальний посібник.  
Київ: ДУТ,  2020.  78 с.
3. Виноградова О. В. 
Сучасні види 
маркетингу. 
Навчальний посібник.  
Київ: ДУТ,  2019. 262 
с. 
4. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Групова динаміка і 
комунікації. 
Навчальний посібник.  
Київ: ДУТ,  2018.  223 
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. 
Кондрашов О.А. 
Організація контролю 
процесу прийняття 
управлінських рішень 
на 
телекомунікаційному 
підприємстві. 
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.

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І., Писар 
Н.Б. Організація 



проведення наукових  
досліджень. 
Методичні 
рекомендації для 
вивчення дисципліни 
Київ, ДУТ. 2021. 55 с. 
2. Виноградова О.В 
Організація 
проведення наукових  
досліджень. 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання., Київ, 
ДУТ. 2021. 
3. Виноградова О. В 
Групова динаміка і 
комунікації: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання., 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,   
4. Виноградова О. В 
Сучасні види 
маркетингу: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. 
Виноградова ; 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://bit.ly/33d8mdJ 
5. Виноградова О. В 
Поведінка 
споживачів: 
Матеріали для 
організації 
дистанційного 
навчання студентів в 
системі Moodle для 
студ. ден. та заоч. 
форм навчання; 
кафедра маркетингу  
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://bit.ly/3aKVfTC 
6. Виноградова О. В. 
Сучасні види 
маркетингу. Навч. 
посібник  Київ: ДУТ,  
2019.– 262 с. 
http://bit.ly/33h0Nmn 
7. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Групова динаміка і 
комунікації. Навч. 
посібник.  Київ: ДУТ,  
2018. – 223 с. - 
http://bit.ly/2TYWM1V

8. Виноградова О. В., 
Крижко О.В. 
Маркетинговий 
менеджмент. ч.2. 
«Організація офісної 
діяльності». Навч. 
посібник.  Київ: ДУТ, 
2018. 137 с.- 



http://bit.ly/2TJRqZr 
9. Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І. 
Маркетингові 
технології управління 
Інтернет-проектами. 
Навч. посібник.  Київ: 
ДУТ, 2019.  351 с. 
http://bit.ly/3cQShPq 
10. Виноградова  О.В.,  
Дрокіна  Н.І.  
Електронний  бізнес.  
Навч.  посібник.   
Київ:  ДУТ,   2018.   
292  с. 
http://bit.ly/2U64Uhc 

Підпункт 5 - захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня.
доктор економічних 
наук, 2007 р.,  
спеціальність 08.06.01 
–  «Економіка, 
організація і 
управління 
підприємствами». 
Тема дисертації: 
«Реінжиніринг 
торговельних 
підприємств: теорія та 
методологія»   

Підпункт 6 - Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.

Підготувала 5  
докторів наук: Сердюк 
В.М. (2013 р.); Барна 
М.Ю. (2016 р.);  
Карпенко О.О. (2018 
р.);  Євтушенко Н.О. 
(2019 р.); Дрокіна Н.І. 
(2020 р.)
9  кандидатів наук :  
Ластовенко О.В. (2005 
р.);  Фабрая І.М. (2006 
р.);  Вереітіна І.Ю. 
(2008 р.); Стельмах 
О.А. (2012 р.);  
Литвинова О. В. (2013 
р.);  Дарчук В.Г. (2014 
р.);  Гавріш К.С. (2014 
р.);  Кондрашов О.А. 
(2015 р.);  Пілігрім К.І. 
(2017 р.).

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 11.055.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 



ступеня кандидата 
(доктора) 
економічних наук за 
спеціальностями:  
08.00.03 - „Економіка 
та управління 
національним 
господарством", 
08.00.04 - „Економіка 
та управління 
підприємствами", 
08.00.08 - „Гроші, 
фінанси і кредит" 
(1997-2014).
Заступник Голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.03 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
(доктора) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» (2015-по 
тепер.час).
Офіційний опонент на 
захисті дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук: 
Барни М. Ю. (2008); 
Григораша О. М. ( 
2009); Столярчук Г. В. 
(2009); Новікової М. 
В. (2009); Саврасової 
А.А. (2009);  Плугарь 
О.В. (2010); Кісь Г. Р. 
(2011); Степанюк Г.С. 
(2011). 
Офіційний опонент на 
захисті дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Карел О.П. (2010);  
Одрехівського М. В. 
(2010);

Підпункт 8 - 
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання, 
що індексується в 
бібліографічних 
базах:

Науковий керівник: 
ініціативної 
держбюджетної НДР 
за темою «Науково-
методичні засади 



маркетингових 
досліджень ринку 
телекомунікаційних 
послуг» 
(реєстраційний номер 
0117U004173); 
госпдоговірної НДР за 
темою «Розробка 
рекомендацій з 
надання 
консультаційних 
послуг з питань 
комерційної 
діяльності й 
керування»,госпдогові
рної НДР за темою 
«Розробка алгоритму 
підвищення 
ефективності тизерної 
мережі шляхом 
створення моделі 
підбору релевантних 
оголошень» 
(реєстраційний номер 
0119U100116); 
госпдоговірної НДР за 
темою «Створення 
каталогу категорій 
товарів і послуг для 
подальшого 
таргетування медійної 
і нативної реклами на 
інтереси Інтернет 
користувачів» 
(реєстраційний номер 
0120U101138); 
ініціативної 
держбюджетної НДР 
за темою «Науково-
методичні засади  
впровадження 
інноваційних 
технологій у 
маркетингову 
діяльність» 
(реєстраційний номер 
0120U101141)
Заступник редактора 
наукового журналу 
ДУТ «Економіка. 
Менеджмент. Бізнес», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

Підпункт 9 - робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, 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 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);

 Член Експертної Ради 
Департаменту 
атестації наукових 
кадрів МОН України з 
проблем 
секторального 
розвитку та 
підприємництва (з 
2010 року по 
теперішній час)

Підпункт 10 - Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії

Участь у міжнародних 
наукових проектах: 
Сумісний 
європейський  проект 
Co-funded by the 
Erasmus+Programme 
of the European Union 
«Поглиблена та 
всеохоплююча зона 
вільної торгівлі з 
Європейським 
Союзом: переваги та 
недоліки для 
українського 
суспільства» 562453-
EPP-1-2015-1-UA-
EPPJMO-MODULE;  
Сумісний 
європейський JEP-
проект “Розробка 
навчального плану з 
економіки сталого 
розвитку” (№10030-
95)/Засновник:  
TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери: 
Національний 
Корський університет 
(Ірландія), 
Халльський 
університет (Велика 
Британія), 
Бредфордський 
коледж (Велика 
Британія); Сумісний 
європейський 
Компакт – проект 
“Створення 
економічної 
підтримки та 
консалтингового 
центру” (СР-0056-96)/ 
Засновник:  



TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери: 
Національний 
Корський університет 
(Ірландія), 
Бредфордський 
коледж (Велика 
Британія); Сумісний 
європейський 
Компакт - проект 
“Розповсюдження 
інновацій в економіці 
сталого розвитку” (СР 
- 20068-98) 
Засновник:  
TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери:  
Університет Софія – 
Антиполіс (м. Ніцца, 
Франція), 
Бредфордський 
коледж (Велика 
Британія), Одеський 
державний 
університет (Україна); 
Програма Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
Залучалася до 
міжнародної 
експертизи в конкурсі 
медіа-презентацій 
«ICEтур» в рамках 
Євроазійського 
економічного форуму 
молоді  (2011 р)

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  ВЕБ-
СТУДІЯ «UPWAY» ; 
ТОВ «ЕДПАРТНЕР»;  
ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ». 

Підпункт 12 - 
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 О.В., 
Дрокіна Н.І., Либа 
К.Д.  Інноваційні 
мейнстріми інтернет-
маркетингу: 
матеріали  ІІ  Міжнар. 
науково-практ. конф. 
«Глобальний 



маркетинг: аналіз і 
виклики сучасності»  
22 травня 2020 року, 
м. Київ   С.59-60.
2. Виноградова О.В., 
Дрокіна Н.І.  
Інноваційні 
маркетингові 
інструменти 
просування продукції 
в Інтернеті: матеріали 
ІІ Міжнар. науково-
практ. інтернет- конф.  
«Бізнес Інновації 
Менеджмент» 23 
квітня 2020 року, м. 
Київ.  С.162-163 
https://bit.ly/2Y8ahj8  
3. Виноградова О.В. , 
Бондаренко С.А. 
Нейромаркетингові 
технології  - крок у 
креативне майбутнє 
маркетингу. 
Телекомунікаційний 
простір ХХІ сторіччя: 
ринок, держава, 
бізнес: Матеріали І 
Міжнар. науково-
практ. конференці. 
Київ: ДУТ, 2019.  
С.296-299.
4. Виноградова О.В., 
Мінка О.С. Вплив 
демографічних 
факторів 
маркетингового 
середовища на 
діяльність українських 
підприємств.  
Телекомунікаційний 
простір ХХІ сторіччя: 
ринок, держава, 
бізнес: Матеріали І 
Міжнар. науково-
практ. конференції. 
Київ: ДУТ, 2019.   
С.204-206
5. Виноградова О.В. 
,Дрокіна Н.І. 
Використання 
омніканальної 
збутової стратегії в 
Інтернет-маркетингу. 
Тези International 
Scientific-Practical 
Conference Global 
marketing: analysis and 
challenges of our time: 
Conference 
Proceedings, May 16-
17th, 2019. Batumi, 
Georgia, 244 pages.  
Р.4-8 
6. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. Роль 
маркетингового 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності у процесі 
консалтингової 
взаємодії підприємств 
України.Маркетинг 
майбутнього: виклики 
та реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції .ДУТ. - 
Київ: Державний 
університет 
телекомунікацій- 



2017.  
7. Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. 
Маркетингові 
інновації на ринку 
телекомунікаційних 
послуг. Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Маркетинг інновацій 
і інновації у 
маркетингу». Суми : 
ТРИТОРІЯ, 2017. С. 
53-56.
8. Виноградова О.В. 
Особливості 
маркетингових 
досліджень 
конкурентного 
середовища на 
телекомунікаційному 
ринку України . 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції та 
перспективи розвитку 
системи управління в 
Україні та світі». 
[Київ: ДУТ  2017.  
С.161-162.
9. Виноградова Е.В. 
Предпосылки 
внедрения 4G И 5G в 
Украине - 
управленческий 
аспект . Тезисы 
докладов 
Регионального 
семинара МСЭ 
«Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 
4G и 5G. Київ: ГУТ . 
2016.  С.188-192.

Підпункт 14 - 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 



складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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:

Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
(КНТЕУ);  загальне 
керівництво постійно 
діючими 
студентськими 
науковими гуртками у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій «ІТ 
маркетолог» та 
«Scientia potentia est».

Підпункт 19 - 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях::

- академік АЕН  
України,
- член Української 
Асоціації 
маркетологів 
член Асоціації 
«Євразійський Клуб 
учених»

291882 Замрій 
Ірина 
Вікторівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039973, 
виданий 

13.12.2016, 
Атестат 

доцента AД 
001845, 
виданий 

05.03.2019

8 Математичні 
методи 
моделювання 
та оптимізації 
процесів

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
 Замрій І. В.  Спосіб 
задання функцій, 
визначених у термінах  
-зображення дійсних 
чисел та інваріантами 
у їх зображенні / І. В. 
Замрій // Вісник 
Черкаського 
національного 
університету. Серія 
Фізико-математичні 
науки (ISSN 2076-
5851). – Черкаси, 2017. 
–  №1. – С. 86-96.
  Замрій І. В.  Сiм’я 
функцiй, якi 
зберiгають цифру  -
зображення чисел / 
М. В. Працьовитий, Н. 
А. Василенко, І. В. 
Замрiй //  
Фрактальний аналіз та 
суміжні питання. 
Збірник праць 
Інституту математики 
НАН України (ISSN 
1815-2910). — 2017. — 
Т. 14, № 4. — Київ: 
Інститут математики 
НАН України, 2017. — 
С. 147-166. 
  Zamrii I. V. Lebesgue 
structure and 
properties of the 
inversor of digits of  -
representation for 
fractional part of real 
number / I. V. Zamrii // 
Science and Education 
a New Dimension. 
Natural and Technical 
Science. V (16), Issue: 
148. – Budapest, 2017. 
– P. 47-49. 
  Замрій І. В.  
Фрактальні 
властивості одного 
класу функцій, що 
зберігають цифру 3  -
зображення дійсних 
чисел / Працьовитий 
М.В., Василенко Н.А., 
Замрій І.В. // 
Четверта міжнародна 
науково-практична 
конференція  
«Відкриті 



еволюціонуючі 
системи» (20-21 
травня 2016 року). 
Збірник праць: 
Частина 2. — Ніжин: 
ВНЗ ВП НУБіП 
України «Ніжинський 
агротехнічний 
інститут». — 2017. — С. 
33-37.
 Замрій І. В. 
Фрактальнi 
властивостi 
операторiв, 
визначених в термiнах  
-зображення дробової 
частини дiйсного 
числа / І. В. Замрiй, 
М. В. Працьовитий // 
Буковинський 
математичний журнал 
(ISSN 2309-4001). — Т. 
6, № 1-2. — Чернівці: 
Чернівецький 
національний 
університет, 2018. – С. 
60-68.
  Барабаш О.В., Замрій 
І. В. Лабораторний 
практикум з вищої 
математики. Частина 
3. Теорія функцій 
комплексної змінної. 
Навчальний посібник. 
– К.: ДУТ, 2018. – 170 
с.
 Zamrii I. Fraktal and 
Differential Properties 
of the Inversor of Digits 
of  -Representation of 
Real Number. / 
Barabash O., Kopiika 
O., Zamrii I., Sobchuk 
V., Musienko A. // 
Modern Mathematics 
and Mechanics. 
Fundamentals, 
Problems and 
Challenges (ISSN 1860-
0832). Springer 
International 
Publishing AG, 2019. P. 
79 – 95. (SCOPUS).
 Замрій І. В. Оцiнки 
найкращих 
ортогональних 
тригонометричних 
наближень та 
ортопроекцiйних 
поперечникiв класiв 
перiодичних функцiй 
багатьох змiнних у 
рiвномiрнiй метрицi / 
Власик Г.М., Шкапа 
В.В., Замрiй І.В. // 
Український 
математичний вiсник. 
— Том 16 (2019), № 3, 
C. 448 – 460.
  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.
 Zamrii I.  Estimates of 
the best orthogonal 



trigonometric 
approximations and 
orthoprojective widths 
of the classes of 
periodic functions of 
many variables in a 
uniform metric. / 
Vlasyk H.M., Shkapa 
V.V. & Zamrii I.V. // 
Journal of 
Mathematical Sciences 
(2020), Vol. 246, No. 1, 
April, 2020. — Pp. 110-
119. (SCOPUS).
 Zamrii I.  Periodic 
solutions of nonlinear 
differential equation of 
models information 
network / Sobchuk V., 
Zamrii I., Sobchuk A., 
Laptiev S., Laptievа T. 
// Sciences of Europe. 
Praha, Czech Republic, 
Vol. 1. No 67.  2021. 
ISSN 3162-2364. рр.  31 
– 35.
 Zamrii I.  Method of 
Data Processing in 
Information Systems 
Using Solutions of 
Differential Equations 
with Impulse Effect. / 
Sobchuk, V., Zamrii, I., 
Sobchuk, A., Laptiev, S., 
Laptievа, T. & 
Samosyuk, V.  // 
International Journal of 
Science and 
Engineering 
Investigations. Vol. 10, 
ISSUE 111, April 2021. 
Р. 1–6.
  Замрій І.В. 
Функціональна 
стійкість 
технологічних 
процесів та 
формування 
індивідуальної 
стратегії управлінням 
експлуатацією 
виробничих центрів / 
Собчук В.В., Замрій 
І.В., Власик Г.М., 
Кравець В.І., Зінченко 
О.В.  // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології, 2021, 
№1(70). С.
  Замрій І.В. 
Функціональна 
стійкість 
технологічних 
процесів на основі 
нелінійної динаміки із 
застосуванням 
нейромереж / Собчук 
В.В., Замрій І.В., 
Олімпієва Ю.І., 
Лаптєв С.О. // Сучасні 
інформаційні 
системи. 2021. Том 5, 
№ 2. С. 49-57.

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 



монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
 Барабаш О.В., Замрій 
І. В. Лабораторний 
практикум з вищої 
математики. Частина 
3. Теорія функцій 
комплексної змінної. 
Навчальний посібник. 
– К.: ДУТ, 2018. – 170 
с.
 Вища математика. 
Ч.2. Інтегральне 
числення функцій 
однієї та багатьох 
змінних / О.В. 
Барабаш, Г.М Власик , 
Н.Б. Дахно, І.В. 
Замрій, О.В. Свинчук, 
В.В. Шкапа. – К.: ДУТ, 
2019. – 232 c.

Підпункт 5 - захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
кандидата фізико-
математичних наук зі 
спеціальності 01.01.01 
— «Математичний 
аналіз» в Інституті 
математики НАНУ. 
Тема дисертації: 
«Фрактальні 
властивості функцій, 
пов'язаних з 
трисимвольними 
системами кодування 
дійсних чисел та їх 
модифікаціями». 
Диплом ДК №039973 
від 13.12.2016р.
Підпункт 8 - 
Виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.
Науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Забезпечення 
функціональної 
стійкості 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
впливу 



дестабілізуючих 
факторів із 
застосуванням 
нейронних мереж» 
(реєстраційний номер 
0121U107501); 

Підпункт 12 - 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 
 Замрій І.В., Власик 
Г.М., Шкапа В.В. 
Перекодування 
трисимвольної 
системи кодування та 
її зв’язок із задачами 
програмування // 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція 
«Застосування 
програмного 
забезпечення в 
інформаційних 
технологіях», 5 
лютого 2020 року. — 
Збірник тез. — Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2020. — С. 9-10.
   Власик Г. М., Замрій 
І. В., Шкапа В. В. 
Гріді-алгоритми на 
класах (ψ,β)-
диференційовних 
періодичних функцій 
//Міжнародна 
науково-технічна 
конференція студентів 
та молодих вчених 
«Інформатика, 
математика, 
автоматика: ІМА-
2020»,  20–24 квітня 
2020 р., Суми. — 
Матеріали та 
програма. — Суми: 
Сумський державний 
університет, 2020. — 
С. 223-224.
  Власик Г. М., Замрій 
І. В., Шкапа В. В. 
Оцінки 
ортопроекційних 
поперечників класів 
періодичних функцій 
багатьох змінних // IX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція  
«МАТЕМАТИКА. 
ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ. 
ОСВІТА»,  1-3 червня 
2020 р. — С. 9-10.
  Власик А.Н, Замрий 
И. В., Шкапа В. В. 
Задача 
восстановления по 
точной информации 



на основе 
ортопоперечника 
//Second International 
Scientific-Practical 
Conference: Modern 
Information, 
Measurement and 
Control Systems: 
Problems and 
Perspectives (MIMCS-
2020), online, 
Azerbaijan State Oil and 
Industry University 
(ASOIU), Baku, 
Azerbaijan, 7-8 
December 2020. — 
Baku, Azerbaijan. — р.
    Iryna Zamrii. 
Singular and fractal 
properties of functions 
associated with three-
symbolic system of real 
numbers coding //   3rd 
BYMAT Conference – 
Bringing Young 
Mathematicians 
Together, online, the 
Universitat de Valencia 
and Universitat 
Politecnica de Valencia, 
Valencia, Spain,   
December 1 to 
December 3, 2020. — 
P.112.
 Sobchuk V., Zamrii I., 
Sobchuk A., Laptiev S., 
Laptievа T. Periodic 
solutions of nonlinear 
differential equation of 
models information 
network // Sciences of 
Europe. Praha, Czech 
Republic, Vol. 1. No 67.  
2021. ISSN 3162-2364. 
рр.  31 – 35.
 Sobchuk, V., Zamrii, I., 
Sobchuk, A., Laptiev, S., 
Laptievа, T. & 
Samosyuk, V. Method 
of Data Processing in 
Information Systems 
Using Solutions of 
Differential Equations 
with Impulse Effect. // 
International Journal of 
Science and 
Engineering 
Investigations. Vol. 10, 
ISSUE 111, April 2021. 
Р. 1–6.
 Собчук В.В., Замрій 
І.В., Власик Г.М., 
Кравець В.І., Зінченко 
О.В. Функціональна 
стійкість 
технологічних 
процесів та 
формування 
індивідуальної 
стратегії управлінням 
експлуатацією 
виробничих центрів // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології, 2021, 
№1(70). С.
 Собчук В.В., Замрій 
І.В., Олімпієва Ю.І., 
Лаптєв С.О. 
Функціональна 
стійкість 



технологічних 
процесів на основі 
нелінійної динаміки із 
застосуванням 
нейромереж // 
Сучасні інформаційні 
системи. 2021. Том 5, 
№ 2. С. 49-57.
 Zamrii I. V.,  Vlasyk H. 
M., Shkapa V. V. Data 
encryption using 
functions with fractal 
properties  // Applied 
and fundamental 
scientific research. 
Abstracts of XIX 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Brussels, 
Belgium. 2021. Pp. 221-
222.
 Собчук В.В., Замрій 
І.В., Барабаш О.В., 
Мусієнко А.П., 
Лукова-Чуйко Н.В. 
Методологічні 
аспекти інтегрованості 
математичного 
моделювання в 
системі математичних 
дисциплін вищої 
школи //  ІІІ 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
онлайн-конференція 
«Теоретико-практичні 
проблеми 
використання 
математичних методів 
і комп’ютерно-
орієнтованих 
технологій в освіті та 
науці».  — 28 квітня 
2021 року, C. 164-167.
 Власик Г. М., Замрій 
І. В., Шкапа В. В. 
Оцінювання 
поведінки розв’язків 
певних задач з 
кліматології з 
використанням 
апарату нерівності 
типу Бернштейна – 
Нікольського для 
тригонометричних 
поліномів // IX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція  
«МАТЕМАТИКА. 
ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ. 
ОСВІТА»,  4-6 червня 
2021 р. – С. 12-13.
Safonov V.M., Zamrii 
I.V., Safonova O.V. On 
countable multiplicity 
of mappings // 
International Online 
Conference «Algebraic 
and Geometric Methods 
of Analysis» dedicated 
to the memory of Yuriy 
Trokhymchuk 
(17.03.1928 - 
18.12.2019). Abstracts. 
– Odessa, Ukraine, May 
25-28, 2021. – P. 129.

Підпункт 19 - 
Діяльність за 



спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях.
Є членом громадської 
організації 
«Східноєвропейське 
наукове товариство». 
Посвідчення № ES 
009 від 18.06.2021 р.

348309 Голобородьк
о Альона 
Юріївна

Доцент 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

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

9 Цифрове 
стратегічне 
партнерство

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 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. RISUS -
Journal on Innovation 
and Sustainability. São 
Paulo, v. 12, n.2, p. 139-
153, abr./mai.2021-
ISSN 2179-3565.(Web 
of Science) Режим 
доступу: 
https://revistas.pucsp.b
r/index.php/risus/articl
e/view/54314
2. 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
3. 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
4. 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/482/529file:///C:/
Users/Алена/Downloa
ds/482-1010-1-SM.pdf
5. Svitlana V. 
Lehominova, Olga Yu. 
Guseva, OlenaV. 
Voskoboeva, Olga S. 
Romashenko.Innovativ
e management of  
enterprise comtetive 
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
6. Голобородько А. 
Ю., Легомінова С.В. 
Електронні гроші як 
нова форма 
фінансово-
економічних відносин 
в умовах цифровізації 
економіки та 
суспільства. 
“Економiка: реалії 
часу“2020. №3. с. 28-
34. Режим 
доступу:https://econo
mics.opu.ua/files/archi
ve/2020/No4/28.pdf
7. Голобородько А. Ю. 
Плевако Н.О. 
Статистичне 
прогнозування 
тенденцій розвитку 
телекомунікаційної 
сфери економіки в 
умовах цифровізації. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№12. С. 265-270. 
Режим доступу: 
https://www.business-
inform.net/article/?
year=2020&abstract=2
020_12_0_265_270

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

1. Садєков А.А., 
Голобородько А. Ю. 
Регулюваннярозвитку
сферипобутовихпослу



г на 
регіональномурівні: 
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 
поглинанняпідприємс
тв: компендіум для 
студентівекономічних
напрямівпідготовкиде
нної і заочної форм 
навчання. К: Кондор, 
2013. 244 с.
4. 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.
5. 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.
Режим 
доступу:http://www.du
t.edu.ua/ua/lib/7/categ
ory/738/view/2016
6. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А.Ю., 
Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
«Основи статистики і 
прогнозуванняеконом
ічнихпроцесів». - 
2020. Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2160_3572
2632.pdf
7. 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
8. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Міленіум. 2020. 400с. 
ISBN 978 – 83 – 66567 
– 24 – 2  : 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
9. 
SvitlanaLehominova,Al
onaGoloborodko, 
Ruslan Dymenko. 
Paradigm of 
implementation of 
digital transformations 
of economic processes. 
Modernmanagement: 
theories, concepts, 
implementation. 
Monograph. Editors: 
MarianDuczmal, 
TetyanaNestorenko. 
Opole: 
TheAcademyofManage
mentandAdministration
inOpole, 2021, pp.394, 
illus., tabs., bibls. ISBN 
978-83-66567-24-2. P. 
27-34. Режим 
доступу:https://www.w
szia.opole.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/7.pdf
1. Голобородько А. Ю. 
Цифрове стратегічне 
партнерство: 
навчальний посібник. 
ДУТ. 2021.  287с. 

Підпункт 4 - наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. 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. Режим 
доступу:http://www.du
t.edu.ua/ua/lib/7/categ
ory/738/view/2016
2. 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
3. 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
4. Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В., 
Голобородько А. Ю. 
Цифрова економіка. 
Міленіум. 2020. 400с. 
ISBN 978 – 83 – 66567 
– 24 – 2  : 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/2152
5. 
SvitlanaLehominova,Al
onaGoloborodko, 
Ruslan Dymenko. 
Paradigm of 
implementation of 
digital transformations 
of economic processes. 
Modernmanagement: 
theories, concepts, 
implementation. 
Monograph. Editors: 
MarianDuczmal, 
TetyanaNestorenko. 
Opole: 
TheAcademyofManage
mentandAdministration
inOpole, 2021, pp.394, 
illus., tabs., bibls. ISBN 
978-83-66567-24-2. P. 
27-34. Режим 
доступу:https://www.w
szia.opole.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/7.pdf
6. Голобородько А. Ю. 
Цифрове стратегічне 
партнерство: 
навчальний посібник. 
ДУТ. 2021.  287с. 



Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:

Офіційний опонент на 
захисті дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Яковлева О. М. на 
тему:  «Формування 
національного ринку 
послуга втосервісу. 
Донецьк, ДДУУ, 2013.

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

Наукове 
консультування згідно 
договорів про 
співпрацю:  
- ТОВ " Аудиторська 
фірма Аудит Сервіс 
Груп" (договір номер 
324 від 16 січня 2018 
р.) 
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір 
номер 67/1 від 
30.08.2018 р.)

Підпункт 12 - 
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. 
Особливості 
створення бізнес-
моделі інтернет-
магазинів.Підприємн
ицтво і торгівля: 
тенденції розвитку. 
Матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., (м. 
Одеса, Україна, 21-23 
травня 2020 р.). 
Одеса: ОНПУ, 2020.
2. A. Goloborodko, T. 
NosovaFeaturesofConte
mporaryE-
learningDevelopmentint
heDigitalizationEra. 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 



Sciences, VIII(41), I.: 
237, 2020 Sept.  Режим 
доступу: 
www.seanewdim.comht
tp://seanewdim.com/u
ploads/3/4/5/1/345115
64/hum_viii_237_41.p
df
3. Голобородько А.Ю. 
Особливості 
фінансового, 
управлінського і 
виробничого обліку в 
управлінні витратами 
підприємства. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет конференції 
[Стратегії 
кіберстійкості: 
управління ризиками 
та безперервність 
бізнесу:] (м. Київ 25 
лютого 2021 року) - 
Навчально-науковий 
інститут захисту 
інформації, 
Державний 
університет 
телекомунікацій. Київ, 
2021.113 с. С.12-13. 
Режим доступу: 
https://mail.google.co
m/mail/u/0/#search/c
hiarasvitlana77%40gma
il.com/FMfcgxwLtGgzs
qPWmblHGXgcvGTvjD
vZ?
projector=1&messagePa
rtId=0.1
4. Міжнародна 
науково-практична 
конференція: 
ScientificandMethodolo
gicalSeminar 
SocialandDigitalTransfo
rmation: 
Interdisciplinary 
Approach.  8 квітня 
2021 року в м. Ополе. 

135995 Гусєва Ольга 
Юріївна

Завідувач 
кафедри 
економіки, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

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 
розвитком 
підприємства в 
умовах 
цифрової 
економіки

Підпункт 1 - наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 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 
(Scopus)



2.Guseva, O, Kazarova, 
I., Dumanska, I., 
Korsunska, M., 
Koldyshev, M., & 
Gorodetskyy, M.. 
(2021). Personal data 
protection policy 
impact on the company 
development. Journal 
of Management 
Information and 
Decision Sciences, 
24(7), 271-219. 
(Scopus) 
https://www.abacadem
ies.org/journals/journal
-of-management-
information-and-
decision-sciences-
home.html
3. 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.
4. 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. 
5. 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.)  
6. 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.



7. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Перспективи розвитку 
цифрової економіки в 
Україні. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 3. С. 78-82.
8. Гусєва О. Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Оцінка відповідності 
стратегічного 
потенціалу 
телекоммунікаційного 
підприємства його 
конкурентній 
стратегії. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2019. № 4. С. 22-28.
9.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). 
10. Гусєва О.Ю., 
Котлинський Ю.Л. 
Концепуальні основи 
управління 
інтелектуальним 
лідерством 
підприємств // 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
– 2016. – №4 (18). – С. 
45–50 (фахове 
видання). 
11. 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). 
12..Гусєва О. Ю. 
Напрями реалізації 
концепції цифрової 
економіки України. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 97-
102. 
13.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.  
14.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. 
15.Гусєва О. Ю., 
Легомінова С. В. 
Діджиталізація - як 
інструмент 
удосконалення бізнес-
процесів, їх 
оптимізація. 
Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 
2018. №1(23). С. 33-
39.
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. Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М. Вплив 
етичних компонентів 
на розвиток 
корпоративної 
культури 
телекомунікаційних 
підприємств // Бізнес 
інформ. №8. 2021.С 
45-53. 
https://www.business-
inform.net/for-
authors/?p=6
18. 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.

Підпункт 3 - наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора:

1. Гусєва О. Ю., 
Плевако Н. О. 
Управління розвитком 



підприємства в умовах 
цифровізації Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2021. 138 с.
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. Голобородько А. 
Ю.,Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В. 
Цифрова економіка 
URL: 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/738
/view/1651
7. 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.
8. 8.Гусєва О.Ю., 
Ромащенко О.С., 
Воскобоєва О. В., 
Голобородько А.Ю., 
Хлевицька Т. Б. 
Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 
2020. 283 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2169_8628
5047.pdf
9. 9.Гусєва О.Ю., 
Сукурова Н.М., Труш 
М.С. Економічна 
етика та 
командоутворення. 
Навчальний посібник. 
Київ. ДУТ. 2021. 228 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/347-vidavnicha-
diyalnist-kafedra-
ekonomiki
10. Гусєва О. Ю., 
Плевако Н. О. 
Цифрові 
трансформації і 
стратегічний розвиток 
телекомунікаційних 
підприємств 
Монографія. Київ. 
ДУТ. 2021. 178 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/347-vidavnicha-
diyalnist-kafedra-
ekonomiki

Підпункт 6 -  Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.

№ ПІБ Тема 
дисертації 
Спеціальність 
Наук.ступ. Дата 
захисту
1 Легомінова  Світлана 
Володимирівна 
Управління 
конкурентними 
перевагами 
телекомунікаційних 
підприємств: теорія і 
методологія 08.00.04 
д.е.н. 11.06.2019
2 Прудникова Ірина 
Миколаївна 
Діагностика якості 
організаційних 
структур управління 
підприємствами 
08.00.04 к.е.н. 
01.11.2017
3 Труш Марія 
Сергіївна Управління 
корпоративною 
культурою 
телекомунікаційних 
підприємств 08.00.04 
к.е.н. 17.12.2020



4 Плевако Наталія 
Олегівна Управління 
стратегічним 
розвитком 
підприємств в умовах 
цифрових 
трансформацій 
08.00.04 к.е.н. 
25.03.2021

Підпункт 7 - участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:

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.
Офіційний опонент на 
захисті дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Фротер О. С. на тему 
«Формування системи 
соціальної 
відповідальності 
суб’єктів аграрного 
бізнесу» (науковий 
керівник – 
Прокопенко Н. С.), 
Київ, Європейський 
університет, 2020.

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)»
Підпункт 8 - 
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 



фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання.

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.)

Підпункт 10 - Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії

1.Програма Академії 
викладацької 
майстерності «Лідери 
майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
2.Міжнародний 
проект № 530158-
TEMPUS-1-2012-1-SE-
TEMPUS-SMHES 
“Support of innovations 
through improvement 
of regulatory 
framework for higher 
education in Ukraine” 
(«Підтримка 
інновацій шляхом 
покращення 
нормативних та 
законодавчих рамок 
для вищої освіти в 
Україні») – коротка 
назва “SpinOff”.

Підпункт 11 - наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 



закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):

- ТОВ "Аудиторська 
фірма «Аудит Сервіс 
Груп» (договір № 324 
від 16 січня 2018 р.);
- ТОВ "Комкаст 
Україна" ( договір № 
67/1 від 30.08.2018 р.)

Підпункт 12 - 
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. 
Діагностика 
ефективності 
стратегічного 
розвитку підприємств 
в умовах цифрових 
трансформацій // 
Збірник тез доповідей 
ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції: Бізнес. 
Інновації. 
Менеджмент: 
проблеми та 
перспективи. – Київ. – 
2021. С. 60-62. 
2. Гусєва О. Ю. 
Обґрунтування 
парадигмальних 
підходів до 
управління змінами в 
організаційних // 
Мат. ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 
Проблеми 
інформатизації. – 
Київ. – 2016. – С. 54. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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.          

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН3. Вільно 
спілкуватися з 
професійних та 
наукових питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово.

Управління розвитком 
підприємства в умовах 
цифрової економіки

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен

Цифрове стратегічне 
партнерство

Лекція-візуалізація;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуацій;
Вирішення практичних 
задач;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен

Економічна етика та 
командоутворення

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 
студентів;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

Залік

ПРН1. 
Формулювати, 
аналізувати та 
синтезувати 
рішення  науково-
практичних 
проблем.

кваліфікаційна 
робота, ПА

Самостійна робота, 
консультування з науковим 
керівником

Публічний захист

Переддипломна 
практика

Самостійна робота, 
консультування з науковим 
керівником

Залік



Науково-педагонічна 
практика

Публічне проведення 
навчального заняття

Залік

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Самостійна робота, 
консультації наукового 
керівникаЛекція-
візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота.

Залік

Математичні методи 
моделювання та 
оптимізації процесів

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота.

Залік

ПРН2. Розробляти, 
обґрунтовувати і 
приймати 
ефективні  рішення 
з питань розвитку 
соціально- 
економічних 
систем та 
управління 
суб’єктами 
економічної 
діяльності.

Економічна етика та 
командоутворення

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 
студентів;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

Залік

ПРН15. 
Організовувати 
розробку та 
реалізацію 
соціально- 
економічних 
проектів  із 
врахуванням 
інформаційного, 
методичного, 
матеріального, 
фінансового та 
кадрового 
забезпечення.

Економічне 
проєктування

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота;
Обговорення ситуацій.

Екзамен

ПРН4. Розробляти 
та управляти 
соціально-
економічними 
проєктами та 
комплексними 
діями з 
урахуванням їх 
цілей, очікуваних 
соціально-
економічних 
наслідків, ризиків, 
законодавчих, 
ресурсних та інших 
обмежень.

Цифрове стратегічне 
партнерство

Лекція-візуалізація;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуацій;
Вирішення практичних 
задач;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен

Математичні методи 
моделювання та 
оптимізації процесів

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач.

Залік

ПРН5. 
Дотримуватися  

Економічна етика та 
командоутворення

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 

Залік



принципів 
академічної 
доброчесності.

студентів;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

ПРН6. Оцінювати 
результати 
власної роботи, 
демонструвати 
лідерські навички 
та уміння 
управляти 
персоналом і 
працювати в 
команді.

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота.

Залік

ПРН7. Обирати 
ефективні методи 
управління 
економічною 
діяльністю, 
обґрунтовувати 
пропоновані 
рішення на основі 
релевантних даних 
та наукових і 
прикладних 
досліджень.

Економічне 
проєктування

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота;
Обговорення ситуацій.

Екзамен

ПРН9. Приймати 
ефективні  рішення 
за невизначених 
умов і вимог, що 
потребують 
застосування 
нових підходів, 
досліджень та 
економіко-
математичного 
моделювання та 
прогнозування.

Управління розвитком 
підприємства в умовах 
цифрової економіки

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм

Екзамен

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 
студентів;
Тестування;
Навчальна дискусія;
Розв’язання практичних 
задач;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

Екзамен

Цифрове стратегічне 
партнерство

Лекція-візуалізація;
Усне опитування;
Навчальна дискусія;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуацій;
Вирішення практичних 
задач;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен

Економічна 
діагностика

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм.

Екзамен

Математичні методи Лекція-візуалізація; Залік



моделювання та 
оптимізації процесів

Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач.

Управління 
стратегічними 
змінами

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у 
соціально- 
економічних 
дослідженнях та в 
управлінні 
соціально-
економічними  
системами.

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 
студентів;
Тестування;
Навчальна дискусія;
Розв’язання практичних 
задач;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

Екзамен

ПРН12. 
Обґрунтовувати 
управлінські 
рішення щодо 
ефективного 
розвитку суб’єктів 
господарювання, 
враховуючи цілі, 
ресурси, обмеження 
та ризики.

Фінансове планування 
та бюджетування

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Командна робота.

Екзамен

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекція-візуалізація;
Експрес-опитування 
студентів;
Тестування;
Навчальна дискусія;
Розв’язання практичних 
задач;
Доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни;
Обговорення ситуаційного 
завдання.

Екзамен

ПРН13. Оцінювати 
можливі ризики, 
соціально-
економічні наслідки 
управлінських 
рішень.

Економічна 
діагностика

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм.

Екзамен

ПРН14. Розробляти 
сценарії і стратегії 
розвитку 
соціально-
економічних 
систем.

Управління 
стратегічними 
змінами

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм;
Командна робота.

Екзамен



Управління розвитком 
підприємства в умовах 
цифрової економіки

Лекція-візуалізація;
Експрес- опитування 
студентів;
Тестування;
Розв’язання практичних 
задач;
Фасилітація; 
Навчальна дискусія;
Мозговий штурм

Екзамен

 


