
ВИДИ І РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НПП, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ОПП «МАРКЕТИНГ»  

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів групи забезпечення Навчальні дисципліни 

Виноградова Олена Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу 
Групова динаміка та комунікація 

Сучасні види маркетингу 

Поведінка споживача 
Структурний підрозділ, у якому працює викладач:  Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра маркетингу 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
- Донецький  інститут радянської торгівлі, 1986 р., спеціальність – організація  механізованої обробки економічної інформації, кваліфікація – інженер економіст; 
- доктор економічних наук, диплом ДД № 005663, 2007 р.,  тема дисертації: «Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія»; спеціальність 073 Менеджмент 
(08.06.01 –  «Економіка, організація і управління підприємствами»;  новий шифр - 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). 
- професор за кафедрою міжнародної економіки, атестат 12ПР № 005166,  2007 р.; 
- Підвищення кваліфікації: 1) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Кафедра маркетингу. Тема: «Методологія маркетингових досліджень» Сертифікат  
№ 198-С   від 25.12.2015. 2 ) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 
3583044 7/1245-18 від 22.06.2018р. Тема:«Оптимізація управління навчальним процесом ВНЗ для підготовки студентів з маркетингу  на основі компетентнісного підходу».3) 
Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 
Стаж науково-педагогічної роботи = 27, 5р. 
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 
Підпункт 2: 
1. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. - С  Режим доступу 

до журналу: http://bit.ly/2Wir5n5   
2. 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. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W8nUxW 
3. Виноградова О.В.  Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises / Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. , Дарчук В.Г. // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (56) квітень 

2018 р. - С.111-119. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/38LFUkz  
4. 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). Режим доступу до журналу:   http://bit.ly/2IIAdsR  
5. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №128. 

С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/3aOQJDF  
6. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Формування моделі «ефективний консультант» консалтингової компаніїна засадах компетентностного підходу. «Економічний простір»: Збірник 

наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №127. С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TKQgwG  
7. Виноградова О. В., Гончаренко С.В. Передумови впровадження технологій 4G і 5G – як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України.  

Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. - Київ: ДУТ, 2016. - № 4 (18). С. 50-55.  Режим доступу:  http://bit.ly/2TM9lP7  
8. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник 

наукових праць. Київ: ДУТ, 2016. № 4. С. 23-30. Режим доступу: http://bit.ly/39LO8KK  
9. Виноградова О.В., Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи. Економіка. 

Менеджмент. Бізнес.  Зб.наук. праць -  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 47-51. Режим доступу: http://bit.ly/39KdEjD  
10. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. 

Бізнес.  Збірник наукових праць-  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 112-117. Режим доступу: http://bit.ly/2IMhUTz  
11. Виноградова О.В.,Євтушенко Н.О.  Маркетингові інновації і телекомунікації: конвергенція послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 1 (27). С. 26–32. 

Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/33ewe0U  
12. Виноградова О.В. Методи кризис-менеджменту з відновлення іміджу промислової території/О.В. Виноградова, М.О. Смикова //Научный журнал "Экономический вестник 

Национального горного университета".-  2015. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W9dfTM  
13. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Кононенко Є.Є.  Стратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. 

№ 4 (30). С. 29–37.  – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TJTY9R  
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Підпункт 3; 
1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 223 с. http://bit.ly/2TYWM1V 
2. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2019. – 262 с. http://bit.ly/33h0Nmn  
3. Виноградова О. В., Крижко О.В. «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- http://bit.ly/2TJRqZr  
4. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 292 с. http://bit.ly/2U64Uhc 
5. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. В49 Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. http://bit.ly/3cQShPq  
6. Виноградова О.В. Організація контролю процесу прийняття управлінських рішень на телекомунікаційному підприємстві./ Виноградова О.В.,Кондрашов О.А. // Монографія - 
Київ:ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 252 с. 
7. Виноградова О.В.   Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization 
challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103. 
 
Підпункт 4: Підготувала чотирьох  докторів наук: Сердюк В.М., Барна М.Ю., Карпенко О.О., Євтушенко Н.О.;  дев’ять  кандидатів наук : Ластовенко О.В., Фабрая І.М., Вереітіна І.Ю., 
Стельмах О.А.,  Литвинова О. В., Дарчук В.Г., Гавріш К.С., Кондрашов О.А., Пілігрім К.І.  
 
Підпункт 5 -  участь у міжнародних наукових проектах: Сумісний європейський  проект Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union «Поглиблена та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» 562453-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE;  Сумісний європейський JEP-проект “Розробка навчального 
плану з економіки сталого розвитку” (№10030-95)/Засновник:  TEMPUS/TACIS, Міжнародні партнери: Національний Корський університет (Ірландія), Халльський університет (Велика Британія), 
Бредфордський коледж (Велика Британія); Сумісний європейський Компакт – проект “Створення економічної підтримки та консалтингового центру” (СР-0056-96)/ Засновник:  TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери: Національний Корський університет (Ірландія), Бредфордський коледж (Велика Британія); Сумісний європейський Компакт - проект “Розповсюдження інновацій в економіці 
сталого розвитку” (СР - 20068-98) Засновник:  TEMPUS/TACIS, Міжнародні партнери:  Університет Софія – Антиполіс (м. Ніцца, Франція), Бредфордський коледж (Велика Британія), Одеський державний 
університет (Україна); Програма Академії викладацької майстерності «Лідери майбутнього у МВА» проекту «Бізнес-Менеджмент освіта в Україні».  

Залучалася до міжнародної експертизи в конкурсі медіа-презентацій «ICEтур» в рамках Євроазійського економічного форуму молоді  (2011 р) 
 
Підпункт 7 : Член Експертної Ради Департаменту атестації наукових кадрів МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва. 
 
Підпункт 8 : науковий керівник ініціативної держбюджетної НДР за темою «Науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» 
(реєстраційний номер 0117U004173); науковий керівник госпдоговірної НДР за темою «Розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування»; 
науковий керівник госпдоговірної НДР за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень» (реєстраційний номер 
0119U100116); науковий керівник госпдоговірної НДР за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет 
користувачів»; науковий керівник держбюджетної НДР за темою «Науково-методичні засади  впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність». 

Заступник редактора наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес», включеного до переліку наукових фахових видань України 
 
Підпункт 10 - завідувач кафедри маркетингу 
 
Підпункт 11 – Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 
 
Підпункт 13:  
1. Групова динаміка і комунікації: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, 

Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aRfPC4  
2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навч. посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 223 с. - http://bit.ly/2TYWM1V  
3. Сучасні види маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33d8mdJ  
4. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навч. посібник– Київ: ДУТ,  2019.– 262 с. http://bit.ly/33h0Nmn  
5. Поведінка споживачів: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aKVfTC  
6. Виноградова О. В., Крижко О.В. В49 «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- 

http://bit.ly/2TJRqZr  
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7. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. http://bit.ly/3cQShPq  
8. Виноградова  О.В.,  Дрокіна  Н.І.  Електронний  бізнес.  Навчальний  посібник.  –  Київ:  ДУТ,   2018.  –  292  с. http://bit.ly/2U64Uhc  
9. Стратегічний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Євтушенко, 

Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2xsSbxa  
10. Міжнародний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, 

Литвинова О.В. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U4kBoQ  
11. Інноваційні види технологій в маркетинговій діяльності: 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/2TXEkXu  
 
Підпункт 14. Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (КНТЕУ);  загальне керівництво постійно діючими студентськими науковими гуртками 
«ІТ маркетолог» та «Scientia potentia est» 
 
Підпункт 15. : 
1. Виноградова О.В. , Бондаренко С.А. Нейромаркетингові технології  - крок у креативне майбутнє маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, 
бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.296-299. 
2. Виноградова О.В., Мінка О.С. Вплив демографічних факторів маркетингового середовища на діяльність українських підприємств // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: 
ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.204-206 
3. Виноградова О.В. ,Дрокіна Н.І. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингу Тези International Scientific-Practical Conference Global marketing: 
analysis and challenges of our time: Conference Proceedings, May 16-17th, 2019. Batumi, Georgia, 244 pages. – Р.4-8  
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9. Євтушенко Н.О. Реалізація механізму зовнішньої консалтингової взаємодії у рамках науково-методичного підходу. Вісник Одеського національного університету: 
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4. Волошин В.С., Євтушенко Н.О., Якименко О.В. Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах: [монографія]. Маріуполь: ВПЦ 
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3. Маркетингові чинники результативності бізнесу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbkgzI  

4. Маркетингові ризики в області телекомунікацій: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

http://bit.ly/3cPOB0h
http://bit.ly/2vPk0iZ
http://bit.ly/2wTkgxC
http://bit.ly/2vRgGE4
http://bit.ly/2Q5Prwc
http://bit.ly/2TKQgwG
http://bit.ly/3aOQJDF
http://bit.ly/2TJTY9R
http://bit.ly/2TYWM1V
http://bit.ly/2Q968ac
http://bit.ly/2xsSbxa
http://bit.ly/2QbkgzI


Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEswnC  

5. Групова динаміка і комунікації: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, 

Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aRfPC4  
 

Підпункт 14: Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади (КНЕУ); керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «ІТ маркетолог» 

 

Підпункт 15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Особливості формування маркетингової стратегії  / Євтушенко Н.О. Лучкіна В.В // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. 

науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.116-121. 

2. Теоретичні аспекти вибору і реалізації маркетингової стратегії розвитку підприємства  / Євтушенко Н.О. Савенко А.В. // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, 

бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.97-102 

3. Необхідність застосування стратегічного планування в діяльності підприємств / Н.О. Євтушенко //Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Проблеми розвитку регіону: 

промисловий і економічний аспект» від 2 червня 2016 р. (м. Миколаїв). 

4. Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг    / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Маркетинг 

інновацій і інновації у маркетингу» 28-30 вересня 2-17 року / під заг. ред. д.е.н. , проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 53-56. 

5. Роль маркетингового забезпечення інноваційної діяльності у процесі консалтингової взаємодії підприємств України / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Маркетинг 

майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С29-31. 

6. Сучасні інструменти управління консалтинговою компанією/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // «Сучасні підходи до управління підприємством» IX Всеукраїнська науково-

практична конференція. – К.: КПІ, 2018. 

7. Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств / Н.О. Євтушенко //Актуальні проблеми управління та економіч-ного розвитку в умовах інформатизації суспіль-ства: Мат. 

науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науко-вий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: ДУТ, 2016. – 170 с. – С. 39-40. 

8. Особливості маркетингу консалтингових послуг/ Н.О. Євтушенко // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Мат. 

науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науко-вий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: ДУТ, 2016. – 170 с. – С. 173-174 

9. Роль комунікації у каналі консалтингової взаємодії / Н.О. Євтушенко //Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – 

Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. - С.70 

10. Особливості організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії// Н.О. Євтушенко //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво «Сіміон», 2017. – 373 с. – С. 288-291. 

11. Проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы //«Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект»: Тезисы докладов Регионального 

семинара МСЭ (г.Киев, 7-9 июня 2017 г.).  Киев: ДУТ , 2017.   – С.149-151. 

12. Экономические предпосылки развития консалтинговых услуг в сфере телекоммуникаций Украины//Тезисы докладов XX Международной научно-технической  конференции  

«Современные средства связи» [19-20 октября 2017 г.] УО Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь. – 2017.    

13. Маркетинг інновацій інформаційно-телекомунікаційних технологій  / Євтушенко Н.О. Тарасюк А.В. // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: 

Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.77-79. 

 

Підпункт 16: член-кореспондент АЕН України 

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про співпрацю №101117/10-2017 (Меморандум про взаєморозуміння); 

ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про співпрацю № 57/2017 та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень»;  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - Договір про співпрацю № 56/2017 та у межах виконання госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

ТОВ «UDS CONSULTING» - Договір про співпрацю №1/21.2017.  

 

  

http://bit.ly/2IEswnC
http://bit.ly/3aRfPC4


 

Дарчук Вероніка Геннадіївна, доцент кафедри маркетингу Логістика 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра маркетингу 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
-Донецький національний університет економіки та торгівлі  імені Михайла Туган- Барановського, 2009р.,спеціальність – міжнародна економіка, кваліфікація – магістр з 

міжнародної економіки;  

-кандидат економічних наук, диплом  ДК № 021995, 2014 р.,  

08.00.03 –  «Економіка та управління національним господарством » тема дисертації: «Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні». 

-Підвищення кваліфікації: 1)  Інститут підвищення кваліфікації  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), за напрямом «Управління 

маркетинговою конкурентоспроможністю підприємства», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 138996 від 30.11.2016 р. ; 2)  ТОВ «ЛС-Лоджистік»,  м. Київ, відділ 

логістики,   2016 р.; 3)  Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 3583044 

7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Використання сучасних наукових досліджень у методиці викладання професійної іноземної мови»; 4)  Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 

16.08.2018; 5) Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 

 

Стаж науково-педагогічної роботи = 5, 6 р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов):  

 

Підпункт 2 : 

1. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. - 

С  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2Wir5n5  
2. Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних//Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 

2018. - 26/2018. С.128-138. - Режим доступу: http://bit.ly/2TKVbOo   

3. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г.  Perspectives  of  online  affiliate  marketing  for  Ukrainian  enterprises //Молодий вчений. — 2018. — № 4 (56) квітень 2018 р.. - С.111-

119 . – Режим доступу: http://bit.ly/38LFUkz  

4. Дарчук В.Г.,  Крижко  О. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - № 4. - С. 113-120. Режим доступу : http://bit.ly/2UdrfcL  

5. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг в системі формування бренду. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 1 С. 92-96. Режим 

доступу: http://bit.ly/2IF48lN  

6. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II 

March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19. http://bit.ly/2TKyCJn  

 

Підпункт 3 : Дарчук В.Г.  Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://bit.ly/33aTM6w  

 

Підпункт 3 : Дарчук В.Г.  Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://bit.ly/33aTM6w  

  

Підпункт 6: Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 16.08.2018. («Іноземна мова фахового спрямування для Психологія маркетингу» для 3 курсу спеціальності Маркетинг – 72 

год.практичних занять) 

 

Підпункт 8: відповідальний виконавець   госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом створення 

моделі підбору релевантних оголошень» (реєстраційний номер 0119U100116)  

 

http://bit.ly/2Wir5n5
http://bit.ly/2TKVbOo
http://bit.ly/38LFUkz
http://bit.ly/2UdrfcL
http://bit.ly/2IF48lN
http://bit.ly/2TKyCJn
http://bit.ly/33aTM6w
http://bit.ly/33aTM6w


Підпункт 13: 

1. Логістика: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  

Режим доступу: http://bit.ly/2U3FvEA  
2. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://bit.ly/33aTM6w  
3. Аналіз і планування маркетингової діяльності : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук 

В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK  
4. Управління продажами та брендами : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IDTV95  
5. Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук 

В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2wOUf2f  
6.Маркетингові комунікації : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г., Крижко О.В..; 

кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IFkTgT  
 

Підпункт 15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу Тези IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and 

Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19 .  

2. Дарчук В.Г., Бесараб К. С. Міжнародний досвід використання еко-технологій у маркетинговій стратегії сучасного підприємства// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: 

ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.18-21 

3. Дарчук В.Г. Позіціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках ІТ рішень // Іnternational Scientific Conference The modern trends 

in the development of business social responsibility June 29th. 2018 

4. Дарчук В.Г.  Сучасні технології управління комунікаційними процесами в маркетингових комунікаціях//Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-

практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С 68-69.  

5. Дарчук В.Г.  Результати маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку  України// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи 

управління в Україні та світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017р.) / ННІМП, ДУТ. – Київ: ДУТ, ННІМП , 2017.. 

6. Дарчук В.Г.  Критерії розвитку мотивації персоналу підприємства // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали 

науково-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2016. 

 

Підпункт 17:  досвід практичної роботи 5 років – керівник мережі магазинів жіночого одягу "Verona" (м.Київ, м.Бориспіль). Основний вид економічної діяльності: 47.71 Роздрібна 

торгівля одягом в спеціалізованих магазинах.   

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про співпрацю №101117/10-2017 (Меморандум про взаєморозуміння); 

ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про співпрацю № 57/2017 та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень»;  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - Договір про співпрацю № 56/2017 та у межах виконання госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

ТОВ «UDS CONSULTING» - Договір про співпрацю №1/21.2017.  

 

 

  

http://bit.ly/2U3FvEA
http://bit.ly/33aTM6w
http://bit.ly/2veNypK
http://bit.ly/2IDTV95
http://bit.ly/2wOUf2f
http://bit.ly/2IFkTgT


Литвинова Ольга Володимирівна, доцент кафедри маркетингу  
 Маркетинг 

Маркетингова політика 

Міжнародний маркетинг 
Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра маркетингу 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
-Донецький національний університет економіки та торгівлі  імені Михайла Туган- Барановського, 2009 р., спеціальність – міжнародна економіка, кваліфікація – магістр з міжнародної економіки;  

-кандидат економічних наук, диплом ДК № 015237, 2013 р., 08.00.03 –  «Економіка та управління національним господарством» тема дисертації: «Стратегія розвитку сталого туризму в Україні». 

-Підвищення кваліфікації: 1)ТОВ «Академія сучасної освіти»,  м. Київ, департамент маркетингу та PR,   2018 р.; 2) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  ; 3) Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 17.05.2018 

 

Стаж науково-педагогічної роботи = 4, 6 р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов):  

 

Підпункт 1: Features of the Ukrainian software developers/ T.Somkina, O. Lytvynova, R.Dymenko, O.Loban // Journal of Termoelectricity. - 2018. - №4. – http://bit.ly/2U67AeK  - P. 78-

88 Входить до реф. науком. БД  Scopus: Library of Congress electronic resource database. Control No.: 21100260918.  

 

Підпункт 2 : 

1. Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. 

– Частина 1. – С. 83-87  Режим доступу: http://bit.ly/2TYs1tT  

2. Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25 Режим 

доступу: http://bit.ly/2wQeInk  

3. Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підґрунтя формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-

114 Режим доступу: http://bit.ly/2wTrXU9  

4. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Особливості моделей функціонування ІТ-компаній в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 84-87. http://bit.ly/2W5lNLq  
5. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А.  Аналіз процесів функціонування розробників програмного забезпечення (CRM-систем)// Електронний науково-практичний журнал 

"Інфраструктура ринку" Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 19. – С. 61-66.   http://bit.ly/2W5m01a  

 

Підпункт 3 :  

Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect //Management of the  21st Century: Globalization Challenges. – Prague, 2018, - 118-123.Режим доступу http://bit.ly/2w0fEFH  
Сьомкіна Т.В., Лобань О.О., Дименко Р.А., Литвинова О.В. Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести Навчальний посібник: /Під редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 2018. – 390 с. 

 

Підпункт 6 :  Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 17.05.2018 («Іноземна мова фахового спрямування для Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності » для 5 

курсу спеціальності Маркетинг – 72 год.практичних занять) 

 

 

Підпункт 8: відповідальний виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування 

медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

 

Підпункт 13. : 

1. Маркетингова політика ч.1 Маркетингова товарна  політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TVj1FS  

http://bit.ly/2U67AeK
http://bit.ly/2TYs1tT
http://bit.ly/2wQeInk
http://bit.ly/2wTrXU9
http://bit.ly/2W5lNLq
http://bit.ly/2W5m01a
http://bit.ly/2w0fEFH
http://bit.ly/2TVj1FS


2. Маркетингова політика ч.2Маркетингова цінова політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/38N0Ozw  

3. Мерчандайзинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – 

Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2Wep1MR  

4. Крос-культурный маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEuc0o  

5. Міжнародний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Литвинова О.В. ; кафедра маркетингу  – 

Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U4kBoQ  

6. Маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В., Совершенна І.О..; кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aQaoDs  

7. Маркетинг ч.2 Соціально-відповідальний маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання 

Литвинова О.В., Совершенна І.О. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbyXCG  

8. Міжнародна економіка [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим 

доступу: http://bit.ly/2veNypK  

9. Педагогіка та психологія вищої школи» [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ОКР магістр ден. та заоч. форм навчання 

/Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK  

 

Підпункт 15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Lytvynova O. International Baccalaureate career-related programme: future within Ukrainian educational reality. 24-26 October, 2019. International Baccalaureate conference, Abu-Dhabi UAE   

2. Литвинова О.В., Пінчук О.В. Механізм соціальної безпеки як комунікативна функція суспільства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-

практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.259-262. 

3. Литвинова О. В. Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках IT рішень/ О. В. Литвинова, В. Г. Дарчук, О. М. Згурська // The Modern Trends in the 

Development of Business Social Responsibility. – 2018, Lisbon, Portugal.   

4. Литвинова О.В. Основні проблеми розвитку підприємств-розробників комплексних програм автоматизації бізнес-процесів в Україні. Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа інноваційного підприємства». – Київ, ДУТ. – 2018. – С. 28-30 

5. Плахотнікова Л. О., Литвинова О. В. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг» / Плахотнікова, Л. О., Литвинова, О. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2  

6. Литвинова О. В. Классификация бизнес-моделей вендоров программного обеспечения в Украине // Цифровое будущее на основе 4G/5G : Матеріали регионального семинара Международного союза 

электросвязи для стран Европы и СНГ  (м. Київ, 14-16 травня 2018 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2018. С. 57-59 http://bit.ly/3cRDILu  

7. Дименко Р.А., Литвинова О.В., Куба Л.А. Економіко-правові аспекти сучасного ІТ-бізнесу // Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України: Матеріали Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції ( м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ – Київ: ДУТ, 2017. –  С. 51-54. 

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про співпрацю №101117/10-2017 (Меморандум про взаєморозуміння); 

ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про співпрацю № 57/2017 та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень»;  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - Договір про співпрацю № 56/2017 та у межах виконання госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

ТОВ «UDS CONSULTING» - Договір про співпрацю №1/21.2017.  

 

 

  

http://bit.ly/38N0Ozw
http://bit.ly/2Wep1MR
http://bit.ly/2IEuc0o
http://bit.ly/2U4kBoQ
http://bit.ly/3aQaoDs
http://bit.ly/2QbyXCG
http://bit.ly/2veNypK
http://bit.ly/2veNypK
http://bit.ly/3cRDILu


Совершенна Ірина Олексіївна, доцент кафедри маркетингу  
Маркетинг 

Конкурентноспроможність підприємства 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра маркетингу 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
-Київський  національний  університет  ім. Тараса  Шевченка, 2007р., спеціальність -  правознавство,  кваліфікація – юрист  

Університет економіки і права «КРОК», 2004 р., спеціальність економіка підприємства, кваліфікація - економіст.  

Київський технологічний інститут харчової  промисловості, 1988 р., спеціальність технологія цукристих  речовин,  кваліфікація - інженер-технолог;  

-кандидат технічних наук, диплом  ДК № 012124, 1996 р., 05.18.05  –  «Технологія цукристих речовин » тема  дисертації: «Розклад моносахаридів  в  процесі барвоутворення  та розробка  способу  

його інгібування  в бурякоцукровому виробництві» 

-доцент за кафедрою менеджменту,  атестат 12ДЦ № 037259, 2014 р.,   

-Підвищення кваліфікації: 1) Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Програма розвитку ООН в Україні, GIZ АТ «Фармак», м.Київ. Семінар-тренінг «Відповідальне 

партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку», 2019 р. 2) The Seminar Innovative Teaching and  Learning Methods at Higer Education «YEP! STARTER»  University of Tartu, Estonia 2018 

р. 3) Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ.  Навчально-демонстраційна сесія для викладачів «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 2018 р. 4)  Празький інститут підвищення 

кваліфікації, м.Прага (Чехія), програма «Публікаційна та проектна діяльність  в країнах ЄС: від теорії до практики». 2016 р. 5) Одеський політехнічний університет, м.Одеса. Міжнародна літня 

школа з проектного менеджменту, курс «Project Management Basics» Project Management Bureau «PMB» 2016 р. 6) Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 №3907 від 18.04.2019 7)  Практичний 

курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 
 

Стаж науково-педагогічної роботи = 11,1  р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов):  

 

Підпункт 2 : 

1.    Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1. http://bit.ly/2wTsuW9       

(IndexCopernicus, GoogleScholar).           

2.    Совершенна І.О., Підкамінний І.М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі. Ж. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. – №1. – с.156-160.     http://bit.ly/2wSLTGM  

3.    Совершенна І.О. Методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні  // Ж. Ефективна економіка. – 2017. –  №5. Режим доступу: http://bit.ly/2xvax0x      (IndexCopernicus, 

GoogleScholar).           

4.    Совершенна І.О. Критерії та показники оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні: теорія та практика  // Ж. Eurasian Academic Research Journal (м. Єреван, Вірменія). – 2017. – №5 (11). – 

с.116-125.    http://bit.ly/2Q7RsYE  

5.    Совершенна І.О. Про сучасні особливості технологізації управління підприємством. Ж. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. – №7. – с.353-356. ( IndexCopernicus, та ін.)  

        http://bit.ly/38OYtEd  

  

Підпункт 3:   

1. Трансфер технологій: підручник / А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -   К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 556 с. (розділи 2, 7). 

2. Совершенна І.О. Можливості відкритих освітніх платформ на базі провідних університетів // Інновації у вищій освіті – комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою 

специфічних цифрових інструментів: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. Наказного М.О.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 376с. - с.275-287. 

3. Трансфер технологій // Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні: монографія / [С.А.Давимука, Л.І.Федулова та ін.] за заг,.ред. С.А.Давимуки; ДУ 

«Інститут  регіональних досліджень ім. М.А.Долішнього НАНУ». – Львів. 2016. – 432 с. (розділ 3. п.3.4 «Трансфер технологій»). 

4. Трансфер технологій: електронний підручник А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -  К.:КНТЕУ, 2017. – 568с. (розділ 2, 7). 

5. Iryna Sovershenna  Managing Intellectual Property Commercialization: University оf Oxford Experience // Innovation Process Management in Ukraine: problems of scientific and technical developments 

commercialization:  [International monograph] / Yurii Vovk, Oleh Karyy, Ihor Kulyniak, Yosyf Petrovych, and other / Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018. – 398 р., 

р.220-237.         

http://bit.ly/2wTsuW9
http://bit.ly/2wSLTGM
http://bit.ly/2xvax0x
http://bit.ly/2Q7RsYE
http://bit.ly/38OYtEd


               

Підпункт 6 :  Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 18.04.2019. ( «Іноземна мова фахового спрямування для В2В маркетинг» для 5 курсу спеціальності Маркетинг – 72 

год.практичних занять) 

 

Підпункт 13: 

1. Ринок телекомунікаційних послуг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання /   Совершенна І.О. кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U0Wbg8  

2. Маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В., Совершенна І.О..; кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aQaoDs  

3. Маркетинг ч.2 Соціально-відповідальний маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання 

Литвинова О.В., Совершенна І.О. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbyXCG  

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з  дисципліни «Управління проектами» спеціалізацій «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємства»; «Економічна кібернетика»; «Оптова 

та роздрібна торгівля». –  К.:КНТЕУ, 2017. – 78с. 

5.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» для бакалаврів галузь знань 07 «Управління та адміністрування» для всіх спеціалізацій –  К.:КНТЕУ, 2018. – 101с. 

6.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Трансфер технологій» для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  К.: КНТЕУ, 2018. – 98с. 

 

Підпункт 15: 

1. Совершенна І.О., Остролуцький  О.О. Маркетингові конкурентні стратегії лідерів галузі // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.129-135. 

2. Совершенна І.О., Тарасюк А.В. Використання штучного інтелекту в маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.59-64. 

3. Совершенна І.О., Миронець О.С. Перспективи розвитку інноваційних ІТ кластерів в Україні // Проблеми та  перспективи  розвитку  інноваційної  діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес-

форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 123-125. 

4. Совершенна І.О.,   Кубрак А.О.. Цифрова еволюція стратегічного маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.168-173 

5. Совершенна І.О., Леонтович К.О. Перспективи розвитку української «Силіконової долини» // Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: 

проблеми та перспективи: Круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018, МОНУ). – К., 2018. – 129 с. 

6. Совершенна І.О., Краснощок В.М. Аналіз розвитку цифрових технологій в світі та Україні // Проблеми  інформаційного  суспільства:  ресурси  і  технології: матеріали  XVIІ  Міжнар.  науково-практичної  

конференції,  м.Київ,  27  вересня  2018 р.  //  МОН  України;  УкрІНТЕІ.  –  Київ: УкрІНТЕІ, 2018. – с.97-102. 

7. Совершенна І.О. Тенденції розвитку світового ринку CRM-систем // Прикладні інформаційні системи і технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 1 жовтня 2018 р. //  

КНУ імені Тараса Шевченка.–Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 156-158 с. 

8. Совершенна І.О. BYOD  як  концепція  корпоративної  ІТ-політики  в  бізнесі і  освіті  / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "SMART-освіта: ресурси та перспективи" (Київ, 6-7 

грудня 2018 р.) – Київ : КНТЕУ, 2018.– с.134-136. 

 

Підпункт 17: 2004-2007 рр. (3 роки) – головний редактор інформаційно-аналітичної агенції «Агентство промислових новин»; 1997-2004 рр. (7 років) – головний спеціаліст, начальник сектору ЗЕД, заступник 

начальника відділу маркетингу Національної Асоціації цукровиробників України «Укрцукор». 

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про співпрацю №101117/10-2017 (Меморандум про взаєморозуміння); 

ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про співпрацю № 57/2017 та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень»;  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - Договір про співпрацю № 56/2017 та у межах виконання госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

ТОВ «UDS CONSULTING» - Договір про співпрацю №1/21.2017.  

 

 

  

http://bit.ly/2U0Wbg8
http://bit.ly/3aQaoDs
http://bit.ly/2QbyXCG


 

Крижко Ольга Валеріївна, старший викладач кафедри маркетингу 
Практикум рекламної презентації  

Маркетингові комунікації 

Маркетинговий менеджмент 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра маркетингу 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
-Державний університет телекомунікацій 2016р., спеціальність – менеджмент організацій і адміністрування, кваліфікація –  спеціаліст з менеджменту організацій і 

адміністрування  

-Київський автомобільно-дорожній інститут,   1985 р. спеціальність –  інженер - будівельник, кваліфікація  – мости  і тунелі.  

-Підвищення кваліфікації: 1) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 

3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій». 2) Корпорація ПАРУС. «ПАРУС-ПІДПРИЄ-МСТВО 7.40»  

модуль «Менеджмент і Маркетинг», сертифікат №14529994 від 22.12.2016р. 3). Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 

 

Стаж науково-педагогічної роботи =  15, 2 р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов):  

 

Підпункт 2 : 

1. Виноградова О.В. , Євтушенко Н.О., Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях //Науковий економічний 

журнал «Інтелект ХХІ». Випуск 1/2019. http://bit.ly/2W8nUxW  

2. Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних/ Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 2018. - 26/2018. С.128-138. - 

Режим доступу: http://bit.ly/2TKVbOo  

3. Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності /О.В.Крижко, Дарчук В.Г. //Економіка.Менеджмент.Бізнес:  ДУТ, Київ, 2016.  С.54-58. http://bit.ly/33ag8Fq  

4. Виноградова О.В. ,  Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи // Економіка.Менеджмент.Бізнес: ДУТ, Київ, 2015. - 

№2.  –С.47-51. http://bit.ly/39IVL4I  

5.   Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг в системі формування бренду. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 1 С. 92-96. Режим доступу: http://bit.ly/2IF48lN  

 
Підпункт 3 :  Виноградова О. В., Крижко О.В. «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- 
http://bit.ly/2TJRqZr   
  

Підпункт 13.: 

1. Практикум рекламних презентацій [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра 

маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2vZ69GE  

2. Маркетинговий менеджмент ч.1. Маркетинговий менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання 

/ Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/33nziYF  

3. Виноградова О. В.,  Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент». ч.2 .  «Організація офісної діяльності».  Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с. 

4. Маркетинговий менеджмент ч.3 Рекламний менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/2THwZw2  

5. Маркетингові комунікації [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  

– Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2IFkTgT  

 

Підпункт 14: керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Scientia potentia est» 

 

Підпункт 15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

http://bit.ly/2W8nUxW
http://bit.ly/2TKVbOo
http://bit.ly/33ag8Fq
http://bit.ly/39IVL4I
http://bit.ly/2IF48lN
http://bit.ly/2TJRqZr
http://bit.ly/2vZ69GE
http://bit.ly/33nziYF
http://bit.ly/2THwZw2
http://bit.ly/2IFkTgT


1. Крижко О.В., Бесараб К.С Управління рекламною кампанією // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 

2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.162-168 

2. Крижко О.В., Побережна С. М.. Перспективи розвитку міжнародного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. 

Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.23-26 

3. Крижко О.В., Савенко А.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 

18-1 

4. Крижко О.В., Саянна Я.Ю.. Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. 

конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.102-106. 

5. Крижко О.В., Тарасюк А.В.. Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-

практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.65-69. 

6. Крижко О.В.  Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу //І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 

листопада 2018 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. 

7. Крижко О.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 листопада 2018 року.) / 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.  

8. Крижко О.В. Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій // Матеріали І Міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (м. 

Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – 395 с. 

9. Крижко О.В. Критерії та інструменти управління якістю маркетингової діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи 

управління в Україні та світі», К.: ДУТ, 2017.  

10. Крижко О.В. Формування інформаційних систем в управлінні на основі структурного підходу // Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науковий інститут 

менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 170 с.  

11. Крижко О.В. Стратегічне управління підприємством на засадах системного процесного підходу // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми економіки та права:  

теорія та практика», К.: ДУТ, Навчально-методичний центр державної служби фінансового моніторингу України, 2015. 

12. Крижко О.В. Розробка технологічних платформ – одна із основ інноваційного розвитку підприємств  // Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 

2015. 

13. Крижко О.В. Технологічний поштовх – одна із основ інноваційного розвитку підприємств.//Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 2015. 

 

Підпункт 17:  1996 -1997рр.- офіс-менеджер відділу оформлення та комп’ютерного обліку СП ELANDA-Україна; 1997 - 2001 рр – керівник відділу комп’ютерного обліку СП «Смачного-Bon Appetit»; 2001-

2004 рр. – Генеральний директор СП «Росава» м. Київ.. 

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - Договір про співпрацю №101117/10-2017 (Меморандум про взаєморозуміння); 

ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - Договір про співпрацю № 57/2017 та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень»;  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - Договір про співпрацю № 56/2017 та у межах виконання госпдоговірної 

науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів»; 

ТОВ «UDS CONSULTING» - Договір про співпрацю №1/21.2017.  

 

 

  



Гусєва Ольга Юріївна, завідувач кафедри Економіка підприємства 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра  економіки підприємства та соціальних технологій 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Донецький комерційний  інститут, 1998 р., спеціальність - маркетинг, кваліфікація – економіст – маркетолог; спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст;  

доктор економічних наук, диплом ДД № 003623 від 23.09.14. спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема 

дисертації: Управління стратегічними змінами: теорія та методологія»; професор кафедри економіки, підприємництва та права (Наказ МОН №160), 2016 р. 

Підвищення кваліфікації: свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1528-18 Університет менеджменту освіти НАПН України 29.01.2018 – 30.06.2018 підвищення 

кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» 

 

Стаж науково-педагогічної роботи = 18,2 р 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 1: 

- Гусєва О.Ю. Обґрунтування базової стратегії змін на підприємстві на основі моделювання динаміки системи // Актуальні проблеми економіки, 2014. - № 7 (157). – С. 495-

505. . Режим доступу: http://bit.ly/2IFcGZX  (Входить до реферативних науко метричних баз даних Scopus, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals 

Directory, Cabell's Directories; ABI/Inform (by ProQuest). 

- Гусєва О.Ю. Методика визначення фокусу стратегічних змін в аспекті акселерації розвитку підприємства / О.Ю. Гусєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал. – 

Київ : ІСРД, 2014. – № 1-2 (1). – С. 46 – 55. Режим доступу: http://bit.ly/2w0xHvs   (Входить до реферативних науко метричних баз даних Scopus, EconLit, Index Copernicus, 

EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell's Directories; ABI/Inform (by ProQuest). 

 

Підпункт 2: 

- Гусєва О.Ю. Імперативи стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням макро-трендів бізнесу // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності. – 2015. – Вип. 1 (11). – С. 115-123. Режим доступу: http://bit.ly/33jX1sE  (фахове видання).  

- Гусєва О.Ю., Прудникова І.М. Удосконалення методики комплексної діагностики якості організаційної структури управління підприємством // Економіка. Менеджмент. 

Бізнес. – 2016. – №3 (17). – С. 45–29. Режим доступу: http://bit.ly/2IF9a1F  (фахове видання).  

-  Гусєва О.Ю., Котлинський Ю.Л. Концепуальні основи управління інтелектуальним лідерством підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №4 (18). – С. 45–

50. Режим доступу http://bit.ly/3aJk8iC   (фахове видання).  

- Гусєва О.Ю., Гончаренко С.В. Обгрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 

2017. – №1 (19). – С. 24–30. Режим доступу: http://bit.ly/2xxGnKd  (фахове видання).  

- 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. Режим доступу: http://bit.ly/3aQhGXL  

- Гусєва О. Ю. Напрям реалізації концепції цифрової економіки України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №1(23). С. 97-102. Режим доступу: http://bit.ly/2TZJcuX  

- 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. Режим доступу: http://bit.ly/2Q4hU5F  

- 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. Режим доступу: http://bit.ly/38KNjjO  

-  Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація - як інструмент удоск оналення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №1(23). С. 33-39. 

Режим доступу: http://bit.ly/2W6wUni  

- Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. Корпоративна соціальна відповідальність телекомунікаційних підприємств як головний фактор їх конкурентоспроможності. Економіка. 

Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1. С. 45-50. Режим доступу: http://bit.ly/3cRQ7iD  

http://bit.ly/2IFcGZX
http://bit.ly/2w0xHvs
http://bit.ly/33jX1sE
http://bit.ly/2IF9a1F
http://bit.ly/3aJk8iC
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- Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю. Когнітивна компетентність: зміст та особливості формування. Ефективна економіка. 2019. № 4. Режим доступу: http://bit.ly/2IGWPtU  (Дата 

доступу: 15.09.2019 р.)  

- Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. Теоретичні та практичні підходи до обґрунтування інструментарію стратегічного управління сталим розвитком телекомунікаційного 

підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2. С. 126- 135. Режим доступу http://bit.ly/2vZ8O36    

- Підпункт 3: 

- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Засади відкриття власного бізнесу.: навч. посібник, Київ. 2018, 120с. URL: 
http://bit.ly/3cSIxEp  

- 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://bit.ly/2vRZhuZ  

- 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://bit.ly/2wMHlC2  

- 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://bit.ly/33eEVby  

- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Ромащенко О.С. Регіональна економіка: посібник, Київ: Державний університет телекомунікацій. Навчально-науковий 

інститут менеджменту та підприємництва, 2019. 99 с. URL: http://bit.ly/2wOZIGj  

- Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Хлевицька Т. Б. Економіка підприємства: навч. посібник, Київ: ДУТ, 2019. 271 с. URL: 
http://bit.ly/33eEVby  

- Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти : монографія / О.Ю. Гусєва. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке 

відділення), 2014. – 406 с. 

- 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. URL: http://bit.ly/2vgn3QV  

Підпункт 4: підготувала одного доктора наук (Легомінова С. В.) та  одного кандидата наук (Прудникова І. М). 

 

Підпункт 5: участь у міжнародних наукових проектах: Програма Академії викладацької майстерності «Лідери майбутнього у МВА» проекту «Бізнес-Менеджмент освіта в 

Україні» ; Міжнародний проект № 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES “Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in 

Ukraine” («Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні») – коротка назва “SpinOff”. 

 

Підпункт 8: науковий керівник ініціативної держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на 

підприємствах інфокомунікаційної галузі» (реєстраційний номер 0117U004196); науковий керівник госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Обгрунтування 

економічної доцільності запровадження ІТ-аутсорсингу на підприємстві»; член редакційної колегії наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес», включеного до 

переліку наукових фахових видань України  

 

Підпункт 10:  завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій 

  

Підпункт 11: 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 13: 

-  Економіка підприємства [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. Ю. 

Гусєва; кафедра економіки підприємств та соціальних технологій  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2W9KLcK  

- Глобальні виклики та інформаційна політика України [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та 

http://bit.ly/2IGWPtU
http://bit.ly/2vZ8O36
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http://bit.ly/2vRZhuZ
http://bit.ly/2wMHlC2
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http://bit.ly/2wOZIGj
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заоч. форм навчання / О. Ю. Гусєва; кафедра економіки підприємств та соціальних технологій    – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U1FUri  

- Управління змінами [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. Ю. 

Гусєва; кафедра економіки підприємств та соціальних технологій    – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2xqahjl  

 

Підпункт 14:   керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми економіки»  

 

Підпункт 15: 

-   Гусєва О. Ю. Управління стратегічною стійкістю підприємств в умовах змін глобального економічного ландшафту // Мат. ІІ Міжнар. наук-практ. конф. Управління 

туристичною індустрією: методологія і практика. – Полтава. – 2015. – С. 172-174. 27.  

- Гусєва О. Ю. Концептуальные подходы к управлению изменениями на предприятиях телекомунникацион-ной отрясли // Мат. Міжнар. наук-практ. конф. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології: пленарні засідання. – Київ. – 2015. – С. 87-90. 28.  

- Гусєва О. Ю. Обґрунтування парадигмальних підходів до управління змінами в організаційних // Мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми інформатизації. – Київ. – 2015. – 

С. 54.  

- Гусева О.Ю. Управление интеллектуальным лидерством предприятий в аспекте развития 4G и 5G технологий // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 

4G и 5G: материали Регионального семинара МСЭ для стран СНГ и Грузии, (Київ, Україна, 17-18 листопада 2016р.). — К.: ДУТ, 2016. — С. 197 — 198.  

- Гусєва О. Ю. Мікро-платформа інтелектуального лідерства підприємств // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: 

матеріали наук.- практ. конф., (Київ, Україна, 20 грудня 2016.). — К.: ДУТ, 2016. — С. 97—98.  

- Гусєва О. Ю., Прудникова І.В. Вдосконалення моделей оцінки якості та ефективності організаційних структур управління підприємствами // Сучасні тенденції та перспективи 

розвитку системи управління в Україні та світі: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Київ, Україна, 16-18 березня 2017.). — К.: ДУТ, 2017. — С. 45—48. 

 

Підпункт 16: академік АЕН України    

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ТОВ «Міратех Корпорація» - Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16.06.2017 

р. та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи: на тему «Обґрунтування економічної доцільності запровадження ІТ-аутсорсингу на підприємстві згідно 

договору з ТОВ «І-ПРОДЖЕКТС» № 1-10/2017 від 02.10.2017 р. 

 

  

http://bit.ly/2U1FUri
http://bit.ly/2xqahjl


 

 Хлевицька Тетяна Борисівна, доцент кафедри Засади відкриття власного бізнесу 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра  економіки підприємства та соціальних технологій 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Донецький комерційний  інститут, 1996 р., спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація – економіст – менеджер; кандидат економічних наук, диплом ДК № 032402, 2005 

р., спеціальність 073 Менеджмент(08.07.05 – економіка торгівлі та послуг, новий шифр - 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). 

тема дисертації: «Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність та механізми оптимізації»; 

доцент за кафедрою прикладної економіки, атестат 12ДЦ № 027412, 2011 р. 

Підвищення кваліфікації: Свідоцтво 12 СПК № 875824, СумДУ, м. Суми, березень 2014 р., програма "Електронні засоби та дистанційні технології навчання" 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02070921/ 002052-17 з 15.03.2017р. по 28.04.2017 р. (КПІ «Інститут післядипломної освіти») 

 

Стаж науково-педагогічної роботи = 11,4 р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 2: 

1. Хлевицька Т. Б. Моделювання стратегії логістичного управління грошовими потоками суб’єктів господарювання. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 4. С. 93 – 100. Режим доступу: 

http://bit.ly/38K6bQ3 

2. Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. Корпоративна соціальна відповідальність телекомунікаційних підприємств як головний фактор їх конкурентоспроможності. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. 

№ 1. С. 45-50.  Режим доступу: http://bit.ly/38J4oei 

3. Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю. Когнітивна компетентність: зміст та особливості формування. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL:  http://bit.ly/2IGWPtU  

  (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. Режим доступу: http://bit.ly/33ffsyl 

5. Гусєва О. Ю., Хлевицька Т. Б. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3. С. 78-82. Режим доступу: http://bit.ly/2TK28z1  

Підпункт 3: 

1. Хлевицька Т.Б. та ін. Стратегія підприємства: навчальний посібник (з грифом МОНУ, лист № 1/11-5521 від 15.04.2014 р.) - Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 420 с.  

2. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т. Б. Психологія підприємництва та бізнесу: посібник, Київ: ДУТ, 2019. 257 с. URL: 

http://bit.ly/2vRZhuZ  

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://bit.ly/2wMHlC2  

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. http://bit.ly/33eEVby  

5. Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Хлевицька Т. Б. Економіка підприємства: навч. посібник, Київ: ДУТ, 2019. 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 5: 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 7: 

http://bit.ly/38K6bQ3
http://bit.ly/38J4oei
http://bit.ly/2IGWPtU
http://bit.ly/33ffsyl
http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2224
http://bit.ly/2TK28z1
http://bit.ly/2vRZhuZ
http://bit.ly/2wMHlC2
http://bit.ly/33eEVby


- Участь о робочій групі МОНМСУ щодо розробки Методичних рекомендацій із впровадження дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» на різних рівнях 

освітньо-професійної підготовки студентів за галузями знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент організацій», 2010. 

- Участь у робочій групі Представництва ООН в Україні щодо розробки «Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної 

відповідальності», 2013. 

- Участь у Робочій групі Міністерства соціальної політики України щодо розробки «Методичних рекомендацій щодо формування та розвитку в Україні системи соціальної 

відповідальності бізнесу (регіонально-галузевий рівень)», 2013. 

 

Підпункт 8: Відповідальний виконавець наукової теми: «Управління стратегічними змінами та формування систем економічної безпеки як складові забезпечення сталого 

розвитку підприємств сфери товарного обігу» (державна реєстрація № 0108U011129) 
 

Підпункт 11: Офіційний опонент на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:  1- Бойко Н. І. на тему: «Формування інформаційних потоків 

та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств», Львів, ЛКА, 2009; 2- Андрієць В. С. на тему: «Оптимізація грошових потоків торговельних підприємств», 

Київ, КНТЕУ, 2011; 3-Хомів О. В. на тему: «Формування механізму економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі», Львів, ЛКА, 2012; 4- Кокнаєв М. О. на тему: «Засади 

управління фінансово-економічною безпекою торговельних підприємств», Львів, ЛКА, 2012. 

 

Підпункт 13:  

1. Соціальна відповідальність бізнесу [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання 

/ Т. Б.Хлевицька; кафедра економіки підприємств та соціальних технологій  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/38Kezz9  
2. Психологія підприємництва та бізнесу [ Електронний ресурс ] : Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т. Б. Київ: ДУТ, 2019. 257 с. URL: 

http://bit.ly/2vRZhuZ  
3. Соціально-трудові відносини та економіка праці [ Електронний ресурс ] : Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С.,  Хлевицька Т. Б. Київ: ДУТ, 2019. 

163 с. URL: http://bit.ly/2wMHlC2  
 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ТОВ «Міратех Корпорація» - Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16.06.2017 

р. та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи: на тему «Обґрунтування економічної доцільності запровадження ІТ-аутсорсингу на підприємстві згідно 

договору з ТОВ «І-ПРОДЖЕКТС» № 1-10/2017 від 02.10.2017 р 

 

  

http://bit.ly/38Kezz9
http://bit.ly/2vRZhuZ
http://bit.ly/2wMHlC2


Воскобоєва Олена Володимирівна, доцент кафедри Міжнародна економіка 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра  економіки підприємства та соціальних технологій 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Донецький інститут радянської торгівлі, 1980 р., спеціальність – економіка торгівлі, кваліфікація –  економіст;  

кандидат економічних наук, диплом ДК № 056114, 2010 р., спеціальність 073 Менеджмент(08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)). тема дисертації: «Управління основними фондами торговельного підприємства»; 

доцент кафедри економіки підприємства, атестат 12ДЦ № 033457, 2013 р. 

Підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/1864-19, 20.09.2019 

Стаж науково-педагогічної роботи = 29,7 р. 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

Підпункт 2: 

1. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Інтегральна оцінка ефективності управління товарними запасами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). С.42-48. Режим 

доступу: http://bit.ly/39K5S9b  

2. 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://bit.ly/3aQljNc  

3. 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://bit.ly/2wOoRks  

4. 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://bit.ly/2TL6XrZ  

5. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Антикризове управління – передумова розвитку сучасного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №3 (25). С. 87-

92. Режим доступу: http://bit.ly/3aQHVgM  

6. 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://bit.ly/2W6pznL  

7. 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://bit.ly/3cSKiBv  

8. Воскобоєва О.В. Інтегральна оцінка   ефективності управління виробничими запасами підприємства на основі збалансованої системи показників. Вісник Львівської 

комерційної академії: зб.наук.праць. Серія економічна. Львів: ЛКА, 2012. – Вип..38.- С.11-20. Режим доступу: http://bit.ly/38QgkLn  

Підпункт 3: 

- Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Засади відкриття власного бізнесу.: навч. посібник, Київ. 2018, 120с. URL: http://bit.ly/3cSIxEp  

- 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://bit.ly/2vRZhuZ  

- 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://bit.ly/2wMHlC2  

- 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://bit.ly/33eEVby  

- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Ромащенко О.С. Регіональна економіка: посібник, Київ: Державний університет телекомунікацій. Навчально-науковий інститут 

менеджменту та підприємництва, 2019. 99 с. URL: http://bit.ly/2wOZIGj  

- Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Хлевицька Т. Б. Економіка підприємства: навч. посібник, Київ: ДУТ, 2019. 271 с. URL: 
http://bit.ly/2U23e8a  

- Воскобоєва О.В., Головінов М.І.Економіка об’єднань підприємств: навчальний посібник, Донецьк: ДонНУЕТ.  2014. 65 с. 

- Воскобоєва О.В. Удосконалення  системи управління основними фондами підприємства – складова механізму стабілізації й розвитку його діяльності  

// Механізми стабілізації й розвитку діяльності підприємств: монографія / під ред.. О.О.Шубіна, Л.В.Фролової. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення). 2013. с.285-296. 

- Воскобоєва О.В. Управление предпритием на основе эффективного использования ресурсного потенциала // Современные императивы экономического управления 

предприятиями на потребительском рынке: Украина, Россия, Беларусь: монографія / под общ. ред..Л.И.Донец.Донецк: ДонНУЭТ, 2013.С. 431-439. 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2218
http://bit.ly/39K5S9b
http://bit.ly/3aQljNc
http://bit.ly/2wOoRks
http://bit.ly/2TL6XrZ
http://bit.ly/3aQHVgM
http://bit.ly/2W6pznL
http://bit.ly/3cSKiBv
http://bit.ly/38QgkLn
http://bit.ly/3cSIxEp
http://bit.ly/2vRZhuZ
http://bit.ly/2wMHlC2
http://bit.ly/33eEVby
http://bit.ly/2wOZIGj
http://bit.ly/2U23e8a


- Воскобоєва О. В. Управління основними фондами торговельного підприємства/Воскобоєва О.В., Садєков А.А.//Монографія Донецьк: вид-во «Ноулідж» (Донецька філія), 

2011. 209 с 

 Підпункт 10:  Заступник директора інституту економіки і управління ДонНУЕТ 2007-2014 рр.    

Підпункт 13:  

 - Міжнародна економіка  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. 

/Воскобоєва О.В. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.URL: http://bit.ly/2TKGWc5  

- Регіональна єкономіка  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. 

/Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. URL: http://bit.ly/3aKYwSU  

- Засади відкриття власного бізнесу  [ Електронний ресурс ] :Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання 

/Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. URL: http://bit.ly/39Pzpyo  

- Соціальна відповідальність бізнесу  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм 

навчання. /Воскобоєва О.В. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.URL: http://bit.ly/2wTz5zT  

- Основи економіки та планування  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. 

/Воскобоєва О.В. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.URL: http://bit.ly/2xxJUrW  

- 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: http://bit.ly/2w40Qpo  

- Методичні рекомендації по підготовці до державного екзамену з освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»  напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»/Воскобоєва О.В., Фролова Л.В., Садєков А.А., Чижиков Г.Д.//Донецьк, ДонНУЕТ. 2012. 195 с. 

- Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: метод. рек. для самост. вивч. дисц. для студ. спеціальності  7.03050401, 8.03050401  «Економіка підприємства» ден. та 

заоч. форм навчання /Воскобоєва О.В., Фролова Л.В., Садєков А.А., Чижиков Г.Д.//Донецьк. 2012. 95 с. 

Підпункт 14:    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. 

Підпункт 15:      

- 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. 

- 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 І міжнародної 

науково-практичної конференції, (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.). Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. С.36-38 

- Воскобоєва О.В. Формування замовлень в умовах диверсифікації виробництва. Стратегія підприємства в контексті підвищення його  конкуренто-спроможності:  міжнар. 

Наук.-практ. інтернет-конф., (м.Донецьк, 27-28 лютого 2014 р). Донецьк: ДонНУЕТ. 2014. С.129-133 

- Воскобоєва О.В. Розробка стратегії управління виробничими запасами ТОВ «Георг Біосистем». Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку: V 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, (м.Полтава, 30 листопада 2013 р). м. Полтава: Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». 2016. С.18-21 

- Воскобоєва О.В. Теоретичне обґрунтування сутності та цілей диверсифікації виробництва. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали ІІІ міжн.наук.-практ. 

інтернет-конф., (м.Донецьк, 29 січня 2014 р.). Донецьк: ДонНУЕТ.2014.  С.66-69. 

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ТОВ «Міратех Корпорація» - Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16.06.2017 

р. та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи: на тему «Обґрунтування економічної доцільності запровадження ІТ-аутсорсингу на підприємстві згідно 

договору з ТОВ «І-ПРОДЖЕКТС» № 1-10/2017 від 02.10.2017 р 

 

  

http://bit.ly/2TKGWc5
http://bit.ly/3aKYwSU
http://bit.ly/39Pzpyo
http://bit.ly/2wTz5zT
http://bit.ly/2xxJUrW
http://bit.ly/2w40Qpo


 

Голобородько Альона Юріївна, доцент кафедри 
Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів 

 Фінанси, гроші та кредит  
Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра  економіки підприємства та соціальних технологій 
 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михаила Туган-Барановського, 2007 р., спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр з економіки 
підприємства;  
кандидат економічних наук, диплом ДК № 000183, 2011 р.,  спеціальність 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством», тема дисертації: «Регулювання 
розвитку сфери побутового обслуговування на регіональному рівні». 
 

Стаж науково-педагогічної роботи = 12,6 р 
 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 

Підпункт 2: 
1. Голобородько А. Ю. Комплексна оцінка розвитку побутових послуг України / А. Ю. Голобородько // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2010. – Вип. 29, 

т. 1 . – С. 214-220. Режим доступу: http://bit.ly/2IFsXhF 
2. Голобородько А. Ю. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття побутові послуги / А. Ю. Голобородько // Економічні науки. Серія Регіональна економіка. Збірник наукових 

праць. Луцький національний технічний університет, - Луцьк, 2010. – Випуск 7 (27). – С. 185-194. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/25120  
3. Голобородько А. Ю. Методичний підхід до розробки моделі раціонального розміщення робочих місць  сфери побутових послуг / А. Ю. Голобородько // Вісник ДонНУЕТ. Гуманітарні 

науки. - Донецьк, 2010. - №4– С.161-169. Режим доступу: http://bit.ly/2TJwf9D 
4. Голобородько А. Ю. Дослідження стану та тенденції формування попиту на побутові послуги в Україні / А. Ю. Голобородько // Бюлетень Міжнародного Нобелівського 

економічного форуму: зб.наук.праць .  – № 1 – Т.2. – 2012. – С. 68-76; ISSN 2074-5370 Режим доступу: http://bit.ly/2wP2wDl  
5. Фролова Л. В., Голобородько А. Ю. Поетапний підхід до проведення ефективного злиття та поглинання підприємств/ Л. В. Фролова,  А. Ю. Голобородько//Сборник научных 

трудов SWorld. – Одесса: Куприенко. – Вип. 2.- 2012. - Т.19. - С. 95-104. Режим доступу: http://bit.ly/38FzzXK 
 

Підпункт 3: 
-  Садєков А.А., Голобородько А. Ю. Регулювання розвитку сфери побутових послуг на регіональному рівні: монографія / А.А. Садєков, А.Ю. Голобородько. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 

2012. – 236 с. 
- Потребительский рынок: проблемы инновационного развития: монография /Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – с. 39-47 
- Фролова Л.В. Злиття та поглинання підприємств: компендіум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання / Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. – К: 

Кондор, 2013. – 244 с. 
- Соціально-економічна безпека: навчальний  посібник  для студентів ден. і заоч. форми навчання  напряму  підготовки 6.030504 «Економіка  підприємства» / Корнілова О.В., Футулуйчук 

С.В.,Голобородько А.Ю.; Донецький  нац.ун-т економіки і торгівлі імені  Михайла Туган-Барановського,.каф.економіки  підприємства.-Донецьк :[ДонНУЕТ], 2009.-    169с. 
- Соціально-економічна безпека: практикум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання / Ємцева Л.М., Голобородько А.Ю., Корнілова О.В., Літвінов О.І.; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту  України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. екон. п-ва. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 92 с. 
- Тренінг «Розробка плану антикризового підприємством»: навчально-методичний посібник / В.А.Распопова, Р.С.Распопов, А.Ю.Голобородько, Л.В. Шаруга.; К.: Кондор-Видавництво, 2014. 

– 198 с. 
- Потребительский рынок: проблемы инновационного развития: монография /Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – с. 39-47 
 

 Підпункт 8:  відповідальний виконавець  держбюджетної наково-дослідної фінансуємої теми «Організаційно-економічний механізм розвитку сфери побутового обслуговування 
на регіональному рівні» (реєстраційний номер 0110U006772); 
 

Підпункт 11: офіційний опонент захисту дисертаційної роботи Яковлевої Олени Миколаївни  «Формування національного ринку послуг автосервісу»,   на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 
 

Підпункт 14:   Робота у складі комісії Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт (ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського) 
 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:  ТОВ «Міратех Корпорація» - Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16.06.2017 
р. та у межах виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи: на тему «Обґрунтування економічної доцільності запровадження ІТ-аутсорсингу на підприємстві згідно 
договору з ТОВ «І-ПРОДЖЕКТС» № 1-10/2017 від 02.10.2017 р 

 

  

http://bit.ly/2IFsXhF
http://fkd.org.ua/article/view/25120
http://bit.ly/2TJwf9D
http://bit.ly/2wP2wDl
http://bit.ly/38FzzXK


Лазоренко Лариса Віталіївна, професор кафедри Менеджмент і адміністрування (модулі Менеджмент, Управління персоналом)  

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра менеджменту 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Національний аграрний університет, 1998, спеціальність: економічна кібернетика, кваліфікація – економіст;  

доктор економічних наук, диплом ДД №007166 від 12.12.2017 року, спеціальність 073 Менеджмент (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)), тема дисертації:  «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств  в’язку: теорія та методологія» 

доцент кафедри управління та підприємництва, атестат 12ДЦ № 01823, 2007р. 

Підвищення кваліфікації: захист дисертації   

 

Стаж науково-педагогічної роботи = 18, 1 р. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 2: 

1. Лазоренко Л.В. Особливості розвитку персоналу підприємств в галузі зв’язку.  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 3(17). С. 62-69. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2xAHjO5  

2. Лазоренко Л.В. Проблеми формування кадрового складу органів державної влади. Інтелект ХХІ 2016. № 5, С. 80-84. – Режим доступу: http://bit.ly/2wOqGxO  

3. Лазоренко Л.В. Міжнародні стандарти впровадження принципів соціальної відповідальності в діяльності компанії «Київстар».  Економічний вісник Запорізької державної 

інженерної академії. 2016. Випуск 6 (06)  Частина 1. С. 97-102 – Режим доступу: http://bit.ly/39K81lf  

4. Лазоренко Л.В. Особливості системи клієнтоорієнтованого управління підприємствами мобільного зв’язку.  Наукрвий вісник Ужгородського національного 

університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017/ Випуск 11, С. 90 – 94. - Режим доступу: http://bit.ly/3cSv2EH 

5. Гудзь О.Є., Лазоренко Л.В. Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв’язку/  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017/ № 1(19). С. 

5-11. - Режим доступу: http://bit.ly/39J1Uhi  

6. Лазоренко Л.В. Аналіз ринку мобільного зв’язку України та напрямки його розвитку. Електронний ресурс]  Глобальні та національні проблеми економіки. 2017/ Випуск 

№ 15. URL: http://bit.ly/39Li2yN  

7. Лазоренко Л.В. Концептуальні засади соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Випуск  1(57), С. 84-89. - 

Режим доступу: http://bit.ly/38JvK3T 

8. Лазоренко Л.В. Модель соціальної відповідальності підприємств мобільного зв’язку.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 

2017/ Випуск 22. Частина 2.  С. 12-16. Режим доступу: http://bit.ly/2W2X5LI  

9. Лазоренко Л.В. Складові стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017/ Том 22. 

Випуск 1(54), С. 76-80. – Режим доступу: http://bit.ly/38KhDv9  

10. Лазоренко Л.В. SWOT–аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку/  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017/ 

Випуск 23/ Частина 2.  С. 54-58. - Режим доступу: http://bit.ly/38GKf8F  

11. Лазоренко Л.В. Методика визначення соціально-економічного ефекту діяльності підприємств зв’язку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 4(12). С. 5-11. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2IIAdsR  

12. Лазоренко Л.В. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку/   Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 

2018. Випуск 28. Частина 1.  С. 119-122. Режим доступу: http://bit.ly/2vcGslA  

13. Лазоренко Л.В. Особливості формування та реалізації  кадрової політики підприємств зв’язку  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1(13). С. 30-34. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2w0DsJA  

14. Лазоренко Л.В. Модернізація управління  соціально-економічним розвитком підприємств зв’язку.  Економіка. Менеджмент. Бізнес.2018.  № 2. С. 30-35. Режим доступу: 

http://bit.ly/2TJxQMF  

15. Лазоренко Л.В. Методи управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв’язку.  Економіка. Менеджмент. Бізнес.2018.  № 4. С. 20-25. Режим доступу: 

http://bit.ly/2TL9z9h 
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16. Лазоренко Л.В. Оцінка ефективності роботи персоналу ПрАТ «Київстар». Наукрвий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. 2019. № 23..С. 119-122. – Рекжим доступу:  http://bit.ly/2TTdD5W  

17. Лазоренко Л.В. Шляхи вдосконалення кадрової політики ПрАТ «Київстар».   Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1. С. 40-44. – Режим доступу: http://bit.ly/2xsFrGN  

18. Лазоренко Л.В.Управлінння маркетинговою діяльністю підприємств.   Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3. С. 13-17. – Режим доступу: http://bit.ly/3aNrth3  

 

Підпункт 3: 

Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2010.  224 с  

Лазоренко Л.В. Соціально-економічний розвиток підприємств зв’язку: стан та перспективи: [Монографія].  К: Талком, 2017. 279 с. 

 

Підпункт 4: Підготувала 2 кандидата наук: Карпенко Ольга Володимирівна  Економічна безпека малого підприємництва в АПК , к е н , 08.00.04 економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 01.06. 2015р;  Насад Неоніла Вікторівна    Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами 

підприємства , к. е .н. ,  08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 28.09. 2018р. 
 

Підпункт 8: 

– відповідальний виконавець ініціативної державної науково-дослідної роботи за темою „Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, 

інформації та інформатизації” (№0114U002053); 

– відповідальний виконавець ініціативної державної науково-дослідної роботи за темою „Методологічні засади побудови процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій” 

(№0114U001500); 

– відповідальний виконавець  госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою „Проактивне управління конкурентними перевагами підприємстваˮ; 

– відповідальний виконавець  госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою “Формування конкурентної політики підприємства”. 

 

Підпункт 11: Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Державний 

університет телекомунікацій 

  

Підпункт 15. : 

 – Лазоренко Л.В. Особливості формування бюджетної політики у 2014 році. // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи.  Збірник тез.  К: Університет 

«Україна»,  2014  С 123 – 125 

– Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток малих підприємств. // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2014. С.99-100 

– Лазоренко Л.В. Особливості формування ринку праці в сучасних умовах. // Вплив ринку праці на розвиток галузей економіки. Частина 1. К: НТУУ «КПІ», 2014. С. 27-29 

– Лазоренко Л.В. Формування фінансової стратегії діяльності підприємств. // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи.  Збірник тез.  К: Університет «Україна»,  

2015 . С 46-52 

– Лазоренко Л.В. Особливості формування інноваційної стратегії. // Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної 

конференції.  Х: ХНАДУ, 2015. С. 51-52 

– Лазоренко Л.В.Становлення та розвиток податку на доходи фізичних осіб в Україні та світі. / Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи.  Збірник тез.  К: 

Університет «Україна»,  2016.  С 49-52 

– Лазоренко Л.В. Суть та типи інноваційних стратегій підприємств галузі зв’язку. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції Інноваційно-інвестиційні 

проблеми розвитку економіки України. – К: НАУ, 2016. – С. 157-159 

– Лазоренко Л.В. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств зв‘язку. // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації 

суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. – К: ДУТ, 2016. – С. 58-59. 

– Lazorenko L. Role of corporate social responsibility in the business development. / L. Lazorenko. // European Journal of Economics and Management. Volume 3. Issue 1, 2017. – C. 100-

106 

– Лазоренко Л.В. Особливості формування цінової стратегії підприємств зв’язку. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції:.  К: ДУТ, 2017.  С. 69-71 . 

– Лазоренко Л.В. Складові соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку. // Наукові здобутки  на шляху о вдосконалення результативності політики економічного 
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зростання. Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Одеса: ЦНДР, 2018. С.  50-53 

– Лазоренко Л.В. Розвиток персоналу як складова інноваційного управління  // Актуальні питання економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка (м. Київ, 4 жовтня 2019 року). К: НУБИП, 2019. 

С. 83   

 

Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:     

- 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. 
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кандидат економічних наук диплом ДК №045036 від 12.12.2017 р. спеціальність 073 Менеджмент (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
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Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 2: 

1. Сазонова С.В. Роль збалансованої системи показників в системі стратегічного планування на підприємствах в сучасних умовах. Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник 

наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 2 (28). С.37-41. – Режим доступу: http://bit.ly/2IDVEeI  

2. Сазонова С.В. Особливості стратегічного планування на телекомунікаційних підприємствах. Економіка. Менеджмент. Бізнес:  збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. 

№ 4 (26). С. 82-86. – Режим доступу: http://bit.ly/39LP4Pi  

3. Сазонова С.В. Особливості планування інвестиційної стратегії розвитку на підприємствах в сучасних умовах Економіка та суспільство. Мукачево: МДУ. 2018. №19 С. 

599-603 URL: http://bit.ly/3cRX3fr  

4. Сазонова С.В. Управління стратегінчим розвитком телекомунікаційних підприємств у сучасних умовах. Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. Київ: 

ДУТ, 2017. № 4 (22).  С. 195-201. – Режим доступу: http://bit.ly/2wPnuSI  

5. Сазонова С. В. Адаптація організаційно-економічного механізму управління телекомунікаційними підприємствами до умов кризової економіки. Економічний вісник.  

Запоріжжя, 2016. Вип. 6 (06), ч. І. С. 142–145. – Режим доступу: http://bit.ly/38Jfjo7  

6. Сазонова С. В. Використання інформаційних технологій підприємствами за допомогою організаційно-економічного механізму [Електронний ресурс] // Економіка та 

суспільство.  2016. № 7. С. 469–472.  – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/3cWR3lY  

 

Підпункт 3: 

- Гудзь О.Є., Сазонова С.В. Формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами / Гудзь О.Є., Сазонова 

С.В.// Монографія  –  Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с. 

- Гудзь О.Є., Сазонова С.В. Управління ннаданням загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с. 

 

Підпункт 8: 

– відповідальний виконавець ініціативної державної науково-дослідної роботи за темою „Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, 

інформації та інформатизації” (№0114U002053); 

– відповідальний виконавець ініціативної державної науково-дослідної роботи за темою „Методологічні засади побудови процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій” 

(№0114U001500); 

– відповідальний виконавець  госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою „Проактивне управління конкурентними перевагами підприємстваˮ; 

– відповідальний виконавець  госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою “Формування конкурентної політики підприємства   

 

Підпункт 13:  

- Управління технологічним розвитком [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм 

навчання / С.В. Сазонова; кафедра менеджменту  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33aoVHq  
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- Державно-приватне партнерство [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / 

С.В. Сазонова; кафедра менеджменту  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33aoVHq  

- Стратегічне управління [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / С.В. 

Сазонова; кафедра менеджменту  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33aoVHq  

- Сучасні технології операторської діяльності в галузі ТК [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та 

заоч. форм навчання / С.В. Сазонова; кафедра менеджменту  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IHeodf  

 

Підпункт 14:  Нечитайло Богдан Сергійович, який взяв участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», яка проходила 15–17 травня 2019 року на базі Одеського національного економічного університету та здобув грамоту в номінації «За уміння планувати 

інноваційні проекти». 

 

Підпункт 15. : 

- Сазонова С. В. Використання інформаційних технологій в організаційно-економічному механізмі управління підприємствами // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки 

країни. Матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2016. С. 97–99.  

- Сазонова С. В. Впровадження інформаційних технологій в систему комунікаційного менеджменту на підприємствах // Актуальні проблеми управління  та економічного 

розвитку в умовах інформатизації суспільства. Матеріали наук.-практ. Конф. К., ДУТ, 2016.  С. 71–72. 

-  Sazonova S. V. Methodological principles for evaluating economic efficiency of enterprises telecommunications // Topical question of contemporary science: Collection of scientific 

articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.  C. 169–173.  

- Сазонова С. В. Функціональний підхід до організації процесів управління на підприємстві // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі. 

Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / К. : ДУТ, 2017. С. 104–105. (Здобувачем обґрунтовано вплив  основних та специфічних взаємозв’язків функцій менеджменту на 

підприємствах).  
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2018. – Т. 3. – Режим доступу до ресурсу: http://bit.ly/2vghvFX  

  Власик Г. Оцінки L_q-норм узагальнених похідних ядер типу Діріхле з найкращим вибором гармонік / Власик Г., Шкапа В. // Сучаснi проблеми математики та її застосування 

в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького 

нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича, 17–19 вересня 2018 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. - С. 168 

  Shkapa V. Approximative characteristics of the classes L_(β,p)^ψ of periodic functions in the space L_1  /  Shkapa V., Vlasyk H. // VI Всеукраїнська математична конференція імені 

Б. В. Василишина "Нелінійні проблеми аналізу", 26-28 вересня 2018 р. - Івано-Франківськ-Микуличин. Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 87. 

 Власик Г. М. Колмогоровські поперечники класів (ψ,β)-диференційовних періодичних функцій у просторі Lq / Г. М. Власик, В. В. Шкапа,  І. В. Замрій // Всеукраїнська 

наукова конференція "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу", Ворохта, 25 лютого - 01 березня 2019 року: Тези доповідей. - Івано-Франківськ: ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - 2019. - С. 25 - 26. 
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молодих математиків, 6–8 червня 2019, Київ, Україна. Тези доповідей. — С. 105. 

 Шкапа В. В., Власик Г. М., Замрiй І. В. Оцiнки найкращих ортогональних тригонометричних наближень функцiй iз класiв Lβ,p у рiвномiрнiй метрицi // Міжнародна 

конференція молодих математиків, 6–8 червня 2019, Київ, Україна. Тези доповідей. — С. 115. 

 Замрій І. В., Шкапа В. В., Власик Г. М. Використання систем дистанційного навчання та комп’ютерної математики для роботи зі студентами // Дистанційна всеукраїнська 

наукова конференція «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя». — Краматорськ, Україна, 15 травня 2019 р. — Донбаська державна машинобудівна академія, 2019. — 
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 Власик Г. М. Про нерівності Бернштейна-Нікольського для тригонометричних поліномів з довільним вибором гармонік / Г. М. Власик, В. В. Шкапа,  І. В. Замрій // 

Міжнародна конференція "Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV", с. Світязь, Волинь, Україна, 20 червня - 26 
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Сєргєєва  Любов Анатоліївна, доцент кафедри Соціального-екологічна безпека життєдіяльності 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут гуманітарних та природничих наук, кафедра безпеки життєдіяльності і фізичного виховання 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 

Донецький медичний інститут ім М. Горького, 1978 р., спеціальність – гігієна, санітарія та епідеміологія, кваліфікація – лікар-гігієніст, епідеміолог,  

Кандидат медичних наук, МД № 035974, 1989 р., доцент за кафедрою гігієни та екології, ДЦ №008956, 2003р., тема дисертації – «Роль спіоідів в регуляції функціонального стану гіпоталаму-

гіпофізарно-надниркової системи при травматичному шоці», Головний навчально-методичний центр Держпраці (2018 р.) 

Підвищення кваліфікації: Головний навчально-методичний центр Держпраці (2018 р.) Пройшла навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і 

виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення № 123-18-18 

Стаж науково-педагогічної роботи = 27,3 р. 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

Підпункт 1: Вальченко О.І., Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне 

забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини // ISSN 1019-5297-DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази SCOPUS).  

Підпункт 2: 

1. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Рекомендації щодо визначення чутливості організму людини до електромагнітного радіохвильового випромінювання II 

Міжнародна науково-практична конференція «Наука та концепції», 30 квітня 2019. – Журнал «Альманах науки». -2019.- №5/1(26) - С.15-17.-ел.ресурс: http://bit.ly/2Qag6rX  

2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на центральну та вегетативну 

нервову систему людини Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 травня 

2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 174 – 182. 

http://bit.ly/2U2RzG2  

3. Оленєв Д.Г., Сергєєва Л.А., Вальченко О.І. Рекомендації щодо професійного відбору осіб, які працюють в галузі телекомунікацій // Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки: Збірник матеріалів Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 15-17 травня 2019 р. –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - С.329 - 333. 

Електронний ресурс: http://bit.ly/33bcjj6  

4. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Глєбова О.І. Можливість збільшення ризику захворюваності психічними розладами, які пов’язані з радіохвильовим електромагнітним 

випромінюванням // Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 червня 2019 р.) 

/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – С.141 – 145. 
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5. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Деякі особливості харчування при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на організм людини. (UDC 
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6. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Лікувально-профілактичне харчування при роботі з джерелами електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону 

// Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : Матеріали IІI Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 24–25 

січня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С. 213 - 
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життєдіяльності – Курс лекцій. – К.: НУБіП України, 2018. – 180 с. 
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Academic Publishing, 2019. - 88 c. 
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Дубовик Наталія Анатоліївна, доцент кафедри 
Іміджеологія 

Етика ділового спілкування та риторика 
Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра доментознавства та інформаційної діяльності 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999, спеціальність – «Політологія», кваліфікація – політолог, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін;  
кандидат політичних наук, спеціальність – 23.00.01.– «Теорія та історія політичної науки», ДК № 021822 від 14 січня 2004 р., тема дисертації: «Ідеї консенсусу в концепціях 
політичних еліт», доцент кафедри соціальних технологій атестат 12 ДЦ № 037858 від 14 лютого 2014 р.  
Підвищення кваліфікації на факультеті соціальних наук і соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянської академії» з 14.12.2017 р. по 14.06.2018р. (наказ 
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1. Дубовик Н.А. Особливості комунікаційної підтримки підприємництва в Україні // Зарубіжна колективна монографія на тему «Проблеми та перспективи розвитку галузі 
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EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. P.119-131. 

2. Дубовик Н.А. Ретроспектива дослідження поняття «імідж»: американський, європейський та вітчизняний досвід / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк // Гілея: науковий вісник. - 
2018. - Вип. 138(3). - С. 18-21. - Режим доступу: http://bit.ly/2vSXOVc  

3. Дубовик Н.А. ЗМІ та комунікативні маніпуляції в сучасній політиці / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 150 (11). – Ч.3 – С. 36-39. - 
Режим доступу: http://bit.ly/33eNVNS  

4. Дубовик Н.А., Методи виховання як засіб соціалізації особистості / Н.А. Дубовик, О.В. Кожедуб // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. 
Випуск 13. – Одеса, 2016. С. 31-33- Режим доступу: http://bit.ly/2W7XQ6g  

5. Дубовик Н.А. Імідж ділової жінки у сучасному комунікаційному середовищі / Н.А. Дубовик, О.В.Горпинич // Габітус. Випуск 10. – Одеса, 2019. С. 50-55 . - Режим доступу: 
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Підпункт 3: 
 Політологія та політтехнології: навч. посіб. / Н.А. Дубовик, Н.А. Кирилюк. – К.: Державний університет телекомунікацій, 2019. – 191с. 
 

Підпункт 13: 
Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Іміджологія» для студентів вищих навчальних закладів. Навчально-методичне видання. –  Київ: ДУТ, 2019. – 60 с. 
Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів. Навчально-методичне видання. –  Київ: ДУТ, 2019. – 95 с. 
Методичні вказівки  та завдання з дисципліни «Теорія і практика зв'язків з громадськістю» для студентів заочної форми навчання. Навчально-методичне видання. –  Київ: ДУТ, 2019. – 76 с. 
 

Підпункт 15: 
1. Дубовик Н. А. Роль психоемоційного стану в економічній поведінці людини // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі : Матеріали  
Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16–17 березня 2017 року).– Київ: ДУТ, 2017.– С. 233–234. 
2. Дубовик Н. А. Віртуальні технології переговорів в інформаційному суспільстві // Матеріали до Всеукра-їнського науково-прак-тичного круглого столу: «Інформаційне 
суспільство сьогодні : тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року).– Київ, 2017. – С. 20–22. 
3. Дубовик Н. А. Комунікація як важлива складова реформування та стабілізації суспільства // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку науки», Чернівці, 25–26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Київ :  Наук.-видав. центр «Лабораторія думки», 2014.– Т. 2. – С. 15. 
4. Дубовик Н. А. Політична соціалізація та роль комунікації в процесі навчання // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Управління в освіті» (16–18 квітня 2015р.). – 
Львів : 2015.– С. 50–51. 
5. Дубовик Н. А. Особливості мультимедійної комунікаційної культури // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення 
сучасного суспільства». – Київ : ДУТ, 2016 – С. 117. 
Підпункт 17 досвід практичної роботи за спеціальністю – 20 років   
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Орендарчук Галина Олексіївна, доцент кафедри Філософія 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра доментознавства та інформаційної діяльності 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р., спеціальність - «Філософія», 
кваліфікація – 
філософ, викладач філософських дисциплін  кандидат філософських наук,  спеціальність –09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм, диплом ФС № 011548 від 6 
листопада 1991  р., тема дисертації: «Форми суспільної свідомості як компонент соціальної реальності»,  
доцент кафедри  філософії та політології, атестат  ДЦ № 005288 від 27 квітня 1994 
Підвищення кваліфікації: 1) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира  Гнатюка; стажування на кафедрі філософії та економічної теорії -  березень 
2015 р. (довідка № 327-33/03 від 15.03.2016 р. 2) Національна Академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 
післядипломної  освіти – 25 березня – 25 жовтня 2019 р. (Свідоцтво СП 35830447/2668-19Ц від 25.10.2019) 
Стаж науково-педагогічної роботи = 36,1 р 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
Підпункт 2:  
1. Орендарчук Г. О.Микола Бердяєв про специфіку філософського знання //  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 512-513. Філософія. Чернівці: Рута, 

2010. – С. 51-56. - Режим доступу: https://bit.ly/2TLgVJF  

2. Орендарчук Г. О. Мудрість як вид позанаукового знання в історико-філософському контексті. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2012. - Вип. 621-622. - 
С. 39-43. - Режим доступу: http://bit.ly/33eCQfJ 

3. Орендарчук Г. О. Мартін Гайдеґер про співвідношення філософії, науки та світогляду / Г. Орендарчук, О. Розумович // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2012. - Вип. 

638-639. - С. 179-184. - Режим доступу: http://bit.ly/2xqco6L 

4. Орендарчук Г. О.Принцип інтерсуб’єктивності в трансцендентально-прагматичній філософії Карла-Отто Апеля і прагматизмі Чарльза Пірса. Науковий вісник Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Випуск 806. Серія Філософія. Чернівці: Рута, 2019. С. 38-43. - Режим доступу: http://bit.ly/33bOFmR 

Підпункт 3:    
1.  Світ мудрості. Хрестоматія з філософії: Навчальний посібник. Упорядник Г.О.Орендарчук. – Тернопіль: Астон, 2015. – 368 с. 
2. Філософія: Навчальний посібник / Т.О. Сілаєва, Н.В. Гнасевич, Г.О. Орендарчук. За ред. Т.О.Сілаєвої .– Тернопіль: Астон, 2014. – 360 с. 

Підпункт 13: 
 1. Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Філософія» для студентів вищих навчальних закладів. Навчально-методичне видання. –  Тернопіль: Астон, 2015. – 63 с. 
2. Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів. Навчально-методичне видання. –  Тернопіль: Астон, 2016. – 90 с. 
3. Методичні вказівки  та завдання з дисципліни «Філософія» для студентів заочної форми навчання. Навчально-методичне видання. –  Тернопіль: Астон, 2013. – 68 с. 
Підпункт 15: 
1. Проблема уникнення конфліктів в епоху глобалізації // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія 
соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів» 25 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс». – С. 74-76. 
2. Філософія освіти Григорія Сковороди // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. 
Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 194-195. 
3.  На зламі століть: видатні філософи Таврійського університету // Матеріали педагогічних читань на тему: «Сторіччя Таврійського університету через призму 
особистостей». 24 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТНУ. – С. 13-16.  
4. Філософські ідеї Григорія Сковороди в освітньо-педагогічному дискурсі сучасності //  Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 листопада 2018 р., м. Київ. – С. 35-38.  
5. Філософська освіта в умовах економічного тоталітаризму //  Освіта і наука в мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку.  Матеріали Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 91-92. 
6. Феномен комунікації в людському бутті //  Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16–19 
травня 2019 р., м. Київ. – С. 68-71. 
Підпункт 17 досвід практичної роботи за спеціальністю – 35 років 

 

  

https://bit.ly/2TLgVJF
http://bit.ly/33eCQfJ
http://bit.ly/2xqco6L
http://bit.ly/33bOFmR


 

Сидоренко Тетяна Михайлівна, доцент кафедри Ділові комунікації 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра доментознавства та інформаційної діяльності 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 1999, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література, кваліфікація –  
вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури;  
кандидат філологічних наук, диплом ДК №033561 2005 р., спеціальність 035 Філологія(10.02.01 – українська мова) тема дисертації: «Кількісні способи дієслівної дії в українській 
мові»,  
доцент кафедри української мови атестат 12 ДЦ № 033326, 2012 р. 
Підвищення кваліфікації:  1.Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; стажування на кафедра української мови (з 15.12.2010 р. по 14.01.2011 р.); 
2.Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02125235/ 006963-16 від 16 грудня 2016 року), програма 
«Інноватика у викладанні української мови як іноземної»  
 
Стаж науково-педагогічної роботи = 19, 4 р.. 
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 
Підпункт 2: 

− Сидоренко Т. М. Граматична категорія виду як складова поля аспектуальності  Т. М. Сидоренко // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Черкаси: 

Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 34 – 46. https://bit.ly/2U4WXbI  
− Сидоренко Т. М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /Т. М. Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології 

української мови [збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – С. 151 – 156. https://bit.ly/2xrQu31  
− Сидоренко Т. М. Функційно-семантична підсистема тривалості в сучасній українській мові / Т. М. Сидоренко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Серія: Філологія. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2015. – № 73. – C. 39 – 43. 

− Сидоренко Т. М., Хоменко Н. С. Приватне листування електронною поштою як засіб формування епістолярію у віртуальному середовищі / Т. М. Сидоренко, 

Н. С. Хоменко // Філологічні науки – Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – С. 24 – 30. https://bit.ly/2U25OuP 

 
Підпункт 3  Сидоренко Т. М., Хомич В. І. Кредитно-модульний курс із дисципліни «Культура української мови»  навч. посіб. / Т. М. Сидоренко, В. І. Хомич. − Ніжин: Міланік, 
2011. − 143 с. 
 
Підпункт 6:  навчальна дисципліна «Копірайтинг та основи редагування» (50 аудиторних годин за навчальний рік);  навчальна дисципліна «Спічрайтинг та риторика» (50 аудиторних годин 
за навчальний рік) 
 

Підпункт 9 - Керівник науково-дослідницької роботи Баленко Валерії Юріївни (учениця 2 курсу Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради) посіла І 
місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, відділення філософії та 
суспільствознавства, секція журналістика, тема: "Місцева преса як фактор маніпулювання суспільною свідомістю (на матеріалі ніжинських друкованих видань 1932 – 1938 р р.)", 
2014 р. 

 

Підпункт 13: 
Ділові комунікації [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Т.М.Сидоренко, 
Л.Г.Стороженко – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TMpNyR  
Документна лінгвістика [ Електронний ресурс ] : навчальний посібник  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TXTLio   
 

Підпункт 14:   Керівник наукового гуртка «Студії соціальних комунікацій». 

 

  

https://bit.ly/2U4WXbI
https://bit.ly/2xrQu31
https://bit.ly/2U25OuP
http://bit.ly/2TMpNyR
http://bit.ly/2TXTLio


 

Семенов Юрій Миколайович, завідувач кафедри  Іноземна мова 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут гуманітарних та природничих наук,   кафедра іноземних мов 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
 Київське ВЗВКУ - 1984; НАОУ - 2007; ад'юнктура ВПНАОУ - 1998; КДУК – 1994. Спеціальність – “командно-тактична, англійська мова”. Кваліфікація – офіцер з вищою військово-
спеціальною освітою, перекладач-референт. Спеціальність – “культурологія”. Кваліфікація – педагог; організатор – методист культурно-освітньої діяльності. Спеціальність – “управління у 
воєнній сфері”. Кваліфікація – магістр управління у воєнній сфері.          
кандидат педагогічних наук, 20.00.01, ДК № 001286. Тема дисертації – система виховання курсантів ВВЗО.  
Доцент кафедри іноземних мов, ДК № 004973 
Підвищення кваліфікації:  
1) Pearson-Dinternal (Київ), "In Focus: Keeping Students at the Forefront of the Learning Process",  17 травня 2016 року.   (сертифікат).  
2) Регіональний семінар МОЕ ""Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост- NGN, 4G та 5G", Київ, 17-18 листопада 2016 року.  (сертифікат).  
3) Регіональна конференція "Perspective services in post-NGN, 4G and 5G. Organizational and technical solutions for their implementation and protection, Київ , 7-9 липня 2017 року.  (сертифікат). 
4) Lingua Skills, конференція "Впровадження модулі blended learning для вивчення англійської мови в закладах освіти", 30.03.2018 року. (сертифікат).  
5) International Telecommunacation Union, ITU Regional seminar for Europe and CIS region "Digital future powered by 4G / 5 G", Київ, 14-16 травня, 2018 року. (сертифікат).  
6) Pearson-Dinternal Education, 2nd forum for ELT professionals, серія семінарів "Partnership in Learning partners in teaching", Київ, 9 листопада 2018 року.  (сертифікат).    
7)  Pearson-Dinternal Education, 2nd forum for ELT professionals, серія семінарів "Partnership in Learning partners in teaching", Київ, 10 листопада 2018 року. (сертифікат).  
8) Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, VII  міжнародна науково-практична конференція "Інновації в освіті:  сучасні підходи до 
професійного розвиту вчителів іноземних мов",  Київ, 27-28 вересня 2019 року (сертифікат).    
9)  Pearson-Dinternal Education, 3rd Forum for ELT professionals "Reforming Higher Education  in Ukraine", Київ, 8 листопада 2019. (сертифікат).  
10)  Pearson-Dinternal Education, 3rd Forum for ELT professionals "Reforming Higher Education  in Ukraine", Київ, 9 листопада 2019. (сертифікат).  
11)  Pearson-Dinternal Education, семінар "Top quality teaching: Create a truly authentic learning environment and win your class over",   Київ, 18 лютого 2020 року. (сертифікат).  
12) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  підвищення кваліфікації за категорією 
«завідувачі кафедр» Свідоцтво 35830447/0975-19 
Стаж науково-педагогічної роботи =  27 р 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
Підпункт 3:    
1.Навчальний посібник «Миротворча діяльність Збройних Сил України» ( з грифом МОН), в співавт.,-К:НУОУ,2011,241 с. (С.145-149)., 
2.монографія «Обгрунтування шляхів підвищення ефективності мовної адаптації офіцерів ЗС України до взаємодії з офіцерами багатонаціональних штабів»,К.:НУОУ-2007.    
Підпункт 5: Участь у Міжнародному Науково-практичному проекті «English Language Teaching», Пірсон- Дінтернал /В.Британія, 2017-2019. Тема –  підвищення кваліфікації 
викладачів англійської мови (мовні рівні, тестування організація навчання ІМ). 
Підпункт 10:   Завідуючий кафедрою іноземних мов 
Підпункт 13:    
1. Computer Systems and the Internet. Навчально-методичні матеріали для проведення практичних занять та самостійної роботи. – Київ: ДУТ,  кафедра іноземних мов 
2. IT Business and Products. Навчально-методичні матеріали для проведення практичних занять та самостійної роботи– Київ: ДУТ,  кафедра іноземних мов 
3. Convergence in Telecoms and IT. Навчально-методичні матеріали для проведення практичних занять та самостійної роботи– Київ: ДУТ,  кафедра іноземних мов  
 
Підпункт 15: 
1.Семенов Ю.М. (в співавторстві) Developing and Using Information Technology English Dictionary:Online versus Hard Copy // Матеріали міжнародного семінару-практимуму МСЄ 
для регіонів Європи та СНГ. - К: ДУТ, 2019.-Р.60-61.  http://bit.ly/2U0RhQ7   
2.  Семенов Ю.М. (в співавторстві) Про особенности и преимущества организации изучения английского языка в Государственном университете телекоммуникаций // Матеріали 
міжнародного семінару-практикуму МСЄ для регіонів Європи та СНГ. - К: ДУТ, 2019.- С.43-44  http://bit.ly/2U0RhQ7  
3.Семенов Ю.М. (в співавторстві) IT English Dictionary:Developing stages and peculiarities of Online usage/Hard Copy // Матеріали 7 міжнародної науково-практичної конференції 
"Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів англійської мови. - Ніжин:НДПУ, 2019.- http://bit.ly/3aHxT1o      
  
Підпункт 16: Участь у професійному об’єднанні BILC. 
Підпункт 17: досвід практичної роботи за спеціальністю, спеціальність референт- викладач – 40 років. 

http://bit.ly/2U0RhQ7
http://bit.ly/2U0RhQ7
http://bit.ly/3aHxT1o


 

Згурська Оксана Володимирівна, Доцент кафедри Облік і аудит 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Національний аграрний університет, 2006р., спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація –економіст;  
кандидат економічних наук, диплом ДК № 028614, 2015 р.,  спеціальність 073 Менеджмент (08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності); 
тема дисертації: «Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств». 
Підвищення кваліфікації: 1.) Nova University. Nova school of business and economics «The modern trends in the development of business social responsibility». – 29 липня 2018. 2) 
.Baltic research Institite of transformation economic area. The topic: «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and 
Management». Serija C 20180713 27.08.2018. 3). Практичний тренінг «Особливості обліку ПДВ в конфігурації 1С: Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 2.0», свідоцтво № 
CSO19-354 4). Сертифікат В2 (англійська мова) від 21.11.2019 р., Council of Europe at Speak Up English school, 
 
Стаж науково-педагогічної роботи = 3,5 р. 
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 
Підпункт 1: 
- Згурська О. М. Стан та тенденції розвитку молочної промисловості України / О. М. Згурська // Економічний часопис-XXI. – 2013. – № 9–10 (2).  –  C. 29–32. (SCOPUS) 
- Оksana Zghurska, Tetiana Somkina, Ruslan Dymenko, Tetiana Kapelyushna. Diversification strategy of entrepreneurial activity in conditions of European integration. International 
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Volume-9 Issue-1, November  2019. – P. 4809–4815. – Режим доступу до журналу: https://www.ijitee.org/wp-
content/uploads/papers/v9i1/J94430881019.pdf (SCOPUS)  
 
Підпункт 2: 
1. Згурська О. М. Концептуальні аспекти формування ефективної системи бухгалтерського обліку з урахуванням досвіду країн ЄС [Електронний ресурс] / О. М. Згурська // 

Глобальні та національні проблеми екноміки. – 2016. – № 14. – С. 942–946. http://bit.ly/2UdDENR  
2. Згурська О. М. Ризики диверсифікаційної діяльності підприємств / О. М. Згурська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Випуск 6 (23). – С. 73–78. 

http://bit.ly/38GNBbL  
3. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства /Т.В. Сьомкіна, О. М. Згурська // 

Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2019. – № 2 (2019). – С. 88–96. – Режим доступу до журналу:  
http://bit.ly/39ReUl6     

4. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства  / Т.В. Сьомкіна, О. М. Згурська // Збірник наукових 
праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – 2019. – № 3 (2019). – С. 25–34. – Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/3aNrth3  

5. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Агросвіт. – 2019. – № 
21. – С. 8–14. – Режим доступу до журналу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2989&i=1   Index Copernicus 

6. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Формування інноваційного ресурсно-компетенційного потенціалу диверсифікації підприємств / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 5–9. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TXloYI    Index Copernicus 

7. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Історичний аспект основних передумов виникнення диверсифікації  / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Економіка та держава. – 2019. – № 11. 
– С. 4–8. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2QbHCVX   Index Copernicus 

8. Згурська О. М. Визначення суті та значення дефініції «диверсифікація»/ О. М. Згурська // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 4–8. – Режим доступу до журналу: 
http://bit.ly/2QbHCVX .  

9. -Згурська О. М. Загальна характеристика стратегій диверсифікації на етапах життєвого циклу підприємства  / О. М. Згурська // Збірник наукових праць Державного 
університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – 2019. – № 4 (2019). – С. 54–63. – Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/33bOnw8  

10. Згурська О. М. Методологічні аспекти оцінки диверсифікації діяльності підприємств в умовах розвитку ІТ-технологій / О. М. Згурська // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 24. – С. 43–48. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2Q9wCbz     
 

Підпункт 6: Certificate of Council of Europe at Speak Up English school, 21.11.2019.  (Викладання частини дисциплін іноземною мовою, 72 год.). 
 

http://bit.ly/2UdDENR
http://bit.ly/38GNBbL
http://bit.ly/39ReUl6
http://bit.ly/3aNrth3
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2989&i=1
http://bit.ly/2TXloYI
http://bit.ly/2QbHCVX
http://bit.ly/2QbHCVX
http://bit.ly/33bOnw8
http://bit.ly/2Q9wCbz


Підпункт 13:  
-Облік і аудит [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. М. Згурська, 
І.В. Гужавіна; кафедра кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aKVfTC  -Ціноутворення [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. М. Згурська; кафедра підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності.  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2vRlUQc  

-Управління капіталом [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. М. 
Згурська; кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2vRlUQc  

 
Підпункт 14.  керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Business English». 
 
Підпункт 15. : 
-Згурська О. М. Підприємництво в Україні: рушійна сила економічного розвитку та фактор забезпечення суспільного прогресу / О. М. Згурська //  Формування економіко-
правової платформи інноваційного підприємства: І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20 квіт. 2018 р.: тези доп. Київ, 2018. 
-Згурська О. М. Формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства / О. М. Згурська //  Актуальні проблеми управління та 
економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: наук.-практ. конференція, 20 груд. 2016 р.: тези доп. Київ, 2016. – С. 40 – 43. 
-Дарчук В.Г., Згурська О. М., Литвинова О.В. Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках ІТ рішень / В.Г. Дарчук , 
О.М. Згурська, О.В. Литвинова  //  Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: ІІ міжнар. наук.-практ.  конф.,  29 липня  2018 р.:  тези доп. – Лісабон  
(Португалія),  2018. Ч. І. – С. 99 – 101. 
-Дарчук В.Г., Згурська О. М., Литвинова О.В. Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках ІТ рішень / В.Г. Дарчук , 
О.М. Згурська, О.В. Литвинова // THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY: II International scientific conference, June 29, 
2018: Proceedings of the Conference. – Lisbon (Portugal), 2018. P. I. – pp. 99 – 101. 
-Згурська О. М. Стратегія диверсифікації як чинник мінімізації підприємницьких ризиків / О. М. Згурська //  Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: науково-педагогічне стажування, 23-27лип. 2018 р.: тези доп. – Рига  (Латвія), 2018. – С. 36 – 40. 
-Zghurska Oksana. Diversification strategy as a factor in minimizing business risks / O. Zghurska // INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN EXPERIENCE 
AND ITS APPLICATION IN TRAINING IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: Training, 23-27 July 2018 year, Riga (LATVIA), 2018. – pp. 36-40. 
-Згурська О. М. Управління компетенційним потенціалом підприємства в умовах інноваційного розвитку / О. М. Згурська //  Перспективи розвитку менеджменту, фінансів та 
аудиту в умовах інтеграційних процесів: всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2018 р.: тези доп. Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2018. – С. 35 – 39. 
-Julia Galchynska, Yaroslava Larina, Petro Kucheruk, Oksana Zghurska Efficiency of biotechnology in conditions of innovative development / Y. Larina, J. Galchynska, P. Kucheruk, O. 
Zghurska //  RENEWABLE ENERGY SOURCES: engineering, technologie, innovation: 6’th International Scientific Conference,  12-14 July  2019 year:  тези доп. – Krynica (Poland),  
2019.  
-Згурська О. М. Можливості стратегічного потенціалу підприємства в умовах диверсифікації / О. М. Згурська //  Національні особливості та світові тенденції управління та 
адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: IV міжнар. наук.-практ. конф., 9 лист. 2019 р.: тези доп. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» , 2019. – С. 71 – 75. 
-Згурська О. М. Значення інформаційно-комунікативного забезпечення в управлінні підприємством / О. М. Згурська //  Вдосконалення економіки та фінансової системи 
країни: сучасний стан та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 23 лист. 2019 р.: тези доп. Запоріжжя: Класичний приватний університет , 2019. – С. 56 – 58. 
 
Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:     

- ТОВ «Видавництво «ЛіГа»» Договір про співпрацю №07/12-2017 від 07 грудня 2017 року 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 року 
- ТОВ «М.Е.ДОК» Договір про співпрацю №1 від 9 січня 2018 року 
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про співпрацю №26/2019 від 20 грудня 2019 року 
- ТОВ «ПРОКОМ» Договір про співпрацю №27/2019 від 26 грудня 2019 року 
- Abital LP Договір про співпрацю №05/2020 від 20 січня 2020 року 
- Brightstyle import LP Договір про співпрацю №06/2020 від 20 січня 2020 року 

 

  

http://bit.ly/3aKVfTC
http://bit.ly/2vRlUQc
http://bit.ly/2vRlUQc


Гужавіна Іна Василівна, доцент кафедри Організація торгівлі та торгівельна діяльність 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва; кафедра підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Донецький інститут економіки та господарського права, 2000 р., спеціальність Фінанси і кредит, кваліфікація економіст ; 
кандидат економічних наук, диплом ДК № 034987, 2006 р.,  спеціальність 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами»; тема дисертації: «Методи 
управління фінансово-господарською діяльністю підприємств», доцент кафедри обліку і аудиту, атестат 12ДЦ № 034918, 2013 р. 
Підвищення кваліфікації: 1) Компанія 5 PL, сертифікат № 5PL20182704K13, Тема «Логістичне управління соціально-економічними системами: правовий, фінансовий, 
маркетинговий аспекти», Київ 27.04.2018 2) Практичний тренінг «Особливості обліку ПДВ в конфігурації 1С: Підприємництво 8.3 Бухгалтерія ред. 2.0», свідоцтво № CSO19-
353 
3). Сертифікат В2 (Англійська мова) № 4170 від 25.11.2019 р., Language Center (English).   
 
Стаж науково-педагогічної роботи = 16 р. 
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 
Підпункт 2: 

1. Гужавіна І.В. Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4(30), 2019 https://bit.ly/33fR67Q  
2. Гужавіна І.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 3 (29), 2019 

https://bit.ly/33gutQQ  
3. Гужавіна І.В., Кримська В.В. Проблемні аспекти обліку запасів на підприємстві // Обліково-фінансове забезпечення управління економічними процесами в умовах 

міжнародної інтеграції України. Зб. Наук. праць/ ДонДУУ., Маріуполь 2015. Т. XIV/ c. 86-92 https://bit.ly/2wVt6up  
4. Гужавіна І.В., Романенко А.А. Особливості організації аналітичної роботи на підприємствах в умовах ринкових відносин // Вісник ОНУ імені Мечнікова. Т18. Вип. 4. 

С.142-144. http://bit.ly/33iZ1RN  
5. Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства / І. В. Гужавіна // Наукові записки [Національного університету "Острозька 

академія"]. Сер. : Економіка. - 2012. - Вип. 20. - С. 110-114 https://bit.ly/3cWST5Z  
 

Підпункт 3: 
- Гужавіна І.В. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. / Астапова Г.В., Арєф`єва О.В., Матвєєв В.В. та інші Монографія Том 2  Корпоративні 
засади забезпечення конкурентоспроможності управління капіталом комерційних банків. – Київ: «Центр учбової літератури», 2015, 144 с. 

- Гужавина И.В. Основы бухгалтерского учета:  учебное пособие (С грифом МОН Украины) / Берсуцкий Я.Г., Дугинский Б.Л., 
Палагута Е.А, Гужавина И.В. Донецк, ДИЭХП, 2002, 205 с. 
- Гужавіна І.В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: міжнародні стандарти: навчальний посібник / Дугинський Б.Л., Гужавіна І.В. Донецьк, ДонУЕП, 2003,  134 с. 
- Гужавіна І.В. Потенціал регіону: вектори формування та використання [монографія] / Шубін О.О., Азарян О.М., Солоха Д.В., Бєлякова О.В., Гужавіна І.В., Донецьк, 2011, 
658 с. 

 
Підпункт 8 :  відповідальний виконавець науково-дослідної  роботи  за темою «Методологія і організація обліку, оподаткування, аналізу та аудиту на підприємствах (установах, організаціях) в умовах 
інтеграції України ЄС» (реєстраційний номер 0107U007791); за темою «Формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства»  (реєстраційний номер 0117U006381) 
 
Підпункт 13:  
 - Організація торгівлі та торгівельна діяльність[ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. 

форм навчання /  І.В. Гужавіна; кафедра кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ: ДУТ,2019; 
- Облік і аудит [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. М. Згурська, 

І.В. Гужавіна; кафедра кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aKVfTC  
- Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація торгівлі та торгівельна діяльність» для студентів 3 курс денної форми навчання 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржоа діяльність» Киїів, ДУТ, 2019. 
- Організація і методика економічного аналізу: конспект лекцій Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 200с. 
- Організація і методика економічного аналізу: методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять. Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 99с. 

https://bit.ly/33fR67Q
https://bit.ly/33gutQQ
https://bit.ly/2wVt6up
http://bit.ly/33iZ1RN
https://bit.ly/3cWST5Z
http://bit.ly/3aKVfTC


 
Підпункт 14.  - керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «IT – підприємець». 
 
Підпункт 15. : 
- Гужавіна І.В. Вдосконалення облікової політики підприємств туристичного бізнесу: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  «Гостинність, сервіс, 

туризм», м. Киів  14-15 квітня 2016 р. 
- Гужавіна І.В. Діагностика фінансової неспроможності підприємств: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, теорія і практика», м. Київ.: 

Національний Авіаційний Університет, м. Київ 19 листопада 2015 р. – С.53 
- Гужавіна І.В. До питання зростання вартості підприємства за рахунок створення резервного фонду: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні», м. Київ.: Національний Авіаційний Університет 26 листопада 2015 р. – С.19. 
- Гужавіна І.В. Аутсорсинг як новий метод в системі менеджменту підприємства: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції,   
- «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 року): Кошице, 2016. –  С.193-195 
- Гужавіна І.В. Удосконалення методичного забезпечення обліку та аналізу результатів діяльності авіаційних підприємств: матеріали І галузевої науково-практичної 

Інтернет конференції «Фінанси підприємств авіаційної промисловості і транспорту»  22 квітня 2016 року- К. С. 21-22 
- Гужавіна І.В. Шляхи запобігання загрози банкрутства підприємства на основі прогнозування.- Збірник тез доповідей «Стратегічні детермінанти соціально - економічного 

розвитку в умовах трансформаційних перетворень», присвячених пам’яті В.П.Череваня [Текст] : ВНЗ "Київський університет ринкових відносин". К., 2018. С.152-155 
- Гужавіна І.В. Маркетингова стратегія. Особливості впровадження та формування / Гужавіна І.В., Поліщук Н.Ю. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, 

держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та 
підприємництва ДУТ. - Київ, 2019. - С.158-162 - http://bit.ly/2IHgIAZ  

 
Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:     
- ТОВ «Видавництво «ЛіГа»» Договір про співпрацю №07/12-2017 від 07 грудня 2017 року 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 року 
- ТОВ «М.Е.ДОК» Договір про співпрацю №1 від 9 січня 2018 року 
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про співпрацю №26/2019 від 20 грудня 2019 року 
- ТОВ «ПРОКОМ» Договір про співпрацю №27/2019 від 26 грудня 2019 року 
- Abital LP Договір про співпрацю №05/2020 від 20 січня 2020 року 
- Brightstyle import LP Договір про співпрацю №06/2020 від 20 січня 2020 року:     

 

 

  

http://bit.ly/2IHgIAZ


Сьомкіна Тетяна Віталіївна, професор кафедри Економічна теорія 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач: Навчально-науковий інститут менеджменту і підприємництва, кафедра підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 
 
Інформація про кваліфікацію викладача: 
Ростовський державний університет  ім. М..А. Суслова, 1985р. спеціальність – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач політичної економії;  
доктор економічних наук, диплом ДД № 003779, 2004 р.,  спеціальність 051 Економіка (08.00.01 –  економічна теорія). тема дисертації: «формування суб’єкта підприємницької 
діяльності ;  
професор за кафедрою економічної теорії атестат 12ПР № 003997, 2006 р. 
Підвищення кваліфікації: 1. Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 
35830447/1883-19 від 20.09.2019р. «Підготовка економістів: інноваційний підхід». 2. Практичний тренінг «Особливості обліку ПДВ в конфігурації 1С: Підприємництво 8.3 
Бухгалтерія ред. 2.0», свідоцтво № CSO19-351 
 
Стаж науково-педагогічної роботи = 27,4 р. 
 
Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 
 
Підпункт 1: 
- Dymenko, R., Somkina, T., Lytvynova, O., Loban, O. Features of the Ukrainian software developers // Journal of  Thermoelectricity, Vol.4,2018.  
- Zghurska Oksana, Somkina Tetiana, Dymenko Ruslan, Kapeliushna Tetiana. Diversification Strategy of Entrepreneurial Activity in Conditions of European Integration. International Journal 

of Innovative Technology and Exploring Engineering.Volume-9. Issue 1. 2019. P.4809-4815. 
 
Підпункт 2: 
1. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства /Т.В. Сьомкіна, О. М. Згурська // 

Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2019. – № 2 (2019). – С. 88–96. – Режим доступу до журналу:  
http://bit.ly/39ReUl6  

2. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства  / Т.В. Сьомкіна, О. М. Згурська // Збірник наукових праць 
Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – 2019. – № 3 (2019). – С. 25–34. – Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/3aNrth3  

3. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Агросвіт. – 2019. – № 21. 
– С. 8–14. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2wUbxuI     

4. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Формування інноваційного ресурсно-компетенційного потенціалу диверсифікації підприємств / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 5–9. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TXloYI      

5. Сьомкіна Т.В., Згурська О. М. Історичний аспект основних передумов виникнення диверсифікації  / Т.В. Сьомкіна,  О. М. Згурська // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 
4–8. – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2QbHCVX    

 
Підпункт 3; 
- Т.В. Сьомкіна, О.О. Лобань, Р.А. Дименко, О.В. Литвинова Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести Навчальний посібник. /Під редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: 

ДУТ, 2018. – 390 с. 
- Somkina T., Lytvynova O., Loban O. «MANAGMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES»: monograph – Prague, 2018, - 118-123. 
 
Підпункт 4: Підготувала   кандидата економічних наук Перькова Олена Олександрівна, 2012р. 
 
Підпункт 8 :  за темою зареєстрованою в УкрЦНТІ за номером 0117U006381: Формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства» (керівник Дименко Р.А.); 
термін виконання 09.17 – 09.19; мета НДР:обґрунтування теоретико-методологічних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо формування економіко-правової 
платформи інноваційного підприємства   
 
Підпункт 10 - Проректор з наукової роботи Макеївського економіко-гуманітарного інституту, 2015-2014р.р. 
 

http://bit.ly/39ReUl6
http://bit.ly/3aNrth3
http://bit.ly/2wUbxuI
http://bit.ly/2TXloYI
http://bit.ly/2QbHCVX


Підпункт 11 –  член спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 
 
Підпункт 13:  
- Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія»/ Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О. – Київ: Державний 

університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 30 
- Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни  «Правове регулювання трудових відносин»/ Сьомкіна Т.В. Лобань О.О. – Київ: 

Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 33 с. 
- Методичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бвкалавр» денної фори навчання/ О.Ю. Гусєва, Т.В. Сьомкіна С.В. Легомінова, 

О.О. Лобань – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 35 
- Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Договірне право» для студентів  ОКР «Магістр»  денної і заочної форм навчання/ 

Лобань О.О., Молдавчук Н.М., Литвинова О.В., Сьомкіна Т.В. - Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та 
підприємництва, 2018. – 35с. 

 
Підпункт 14: керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Економіко-правові рішення»;  робота у складі журі  Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, 2014р. 
 
Підпункт 15. : 
 -  Сьомкіна Т.В. Принцип економічного еволюціонізму в розвитку сучасних форм транснаціональних корпорацій // International scientific conference «Anti-crisis management: state, 

region, enterprise»(Франція); 
-  Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. Інтернет-реклама як інструмент здійснення власного бізнесу // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально- науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 
2017. – 395 с.; 

-  Сьомкіна Т.В. Договір між акціонерами товариства як форма управління корпоративною структурою /Сьомкіна Т.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. // Тезисы докладов II 
Міжнародній науковій конференції на тему «Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку» 

- Сьомкіна Т.В. «Інформаційні аспекти корпоративного управління»// International scientific conference «Anti-crisis management: state, region, enterprise»(Франція); 
- Сьомкіна Т.В. Соціальна функція держави: проблеми соціалізації економічного розвитку // ІІІ молодіжний форум з прав людини; 
- Сьомкіна Т.В. «Методологічні підходи до державного регулювання інтегрованих підприємницьких систем у сфері телекомунікацій» // Регионального семинара МСЭ 

«Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»  [17-18 ноября 2016 г.] Київ: ГУТ – 2016.  – С.188-192. 
 
Підпункт 16: академік АЕН України  
 
Підпункт 18.  Наукове консультування згідно договорів про співпрацю:     

- ТОВ «Видавництво «ЛіГа»» Договір про співпрацю №07/12-2017 від 07 грудня 2017 року 
- ТОВ «Атем Груп» Договір про співпрацю 03/2017 від 18 січня 2017 року 
- ТОВ «М.Е.ДОК» Договір про співпрацю №1 від 9 січня 2018 року 
- ТОВ «Хоум Індівідуал» Договір про співпрацю №26/2019 від 20 грудня 2019 року 
- ТОВ «ПРОКОМ» Договір про співпрацю №27/2019 від 26 грудня 2019 року 
- Abital LP Договір про співпрацю №05/2020 від 20 січня 2020 року 
- Brightstyle import LP Договір про співпрацю №06/2020 від 20 січня 2020 року 

 

  



 

Вишнівський Віктор Вікторович, завідувач кафедри Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів 

Посада -завідувач кафедри 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації, кафедра комп’ютерних наук 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони, 1987 р., спеціальність: «Радіотехнічні засоби», кваліфікація: «Радіоінженер». Державний університет 

телекомунікацій у 2017р., освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».  

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, диплом ДД № 008056 за спеціальністю 20.02.14 Озброєння і військова техніка, 2010 р. Доктор технічних наук, ДД № 006130 за 

спеціальністю 05.13.06-Інформаційні технології, 2016 р. Тема дисертації: «Методологія синтезу автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних систем на 

основі енергетичних методів обробки інформації».  

Професор за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, атестат 12ПР №008789 (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 

2013 р. 

Підвищення кваліфікації:  

1. Сертифікація HP ATA: 

1.    HP ATA – Connected Devices, July 21, 2014. 

2. HP ATA – Networks, July 3, 2014. 

3. HP ATA – Servers and Storage June 5, 2015. 

4. HP ATA – Cloud, June 15, 2015. 

5. HP ATA – IT for Business, June 20, 2015. 

6. HP ATA – IT Architect, June 20, 2015 

2. ТОВ «Sophela» м. Київ, Програма стажування і звіт про її виконання, тема: «Програмні та апаратні платформи корпоративних інформаційних систем та перспективи їх 

розвитку з точки зору комп’ютерних наук». 10.04-20.10 2019 р. 

 

Стаж науково-педагогічної роботи =  25 років. 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 1:   

1. Tolubko V. Method for Determination of Cyber Threats Based on Machine Learning for Real-Time Information System // V. Tolubko, V. Vyshnivskyi, V. Mukhin, H. Haidur, N. 

Dovzhenko, O. Ilin, V. Vasylenko // I.J. Intelligent Systems and 34 Applications. – 2018. – № 8. – Р. 11-18. (Published Online August 2018 in MECS (http://www.mecs-press.org/) DOI: 

10.5815/ijisa.2018.08.02). 

 

Підпункт 2: 

1. Вишнівський В.В. Аналіз методів керування мережею / В.В. Вишнівський, Г.І. Гайдур, К.П. Сторчак, Є.В. Прилєпов, В.В. Василенко // Зв’язок. Загальногалузевий науково-

виробничий журнал. – К.: ДУТ, 2016. – № 3. – С. 9 – 12. https://bit.ly/2U0IEFk  

2. Вишнівський В.В., Гайдур Г.І., Прилєпов Є.А., Сторчак К.П. Якість обслуговування в мережах наступного покоління, Зв’язок.  – 2016. – №6. – С.22-25. https://bit.ly/3cWTm8f  

3. Савран В.О. Діагностична модель узагальненого модуля цифрового пристрою на основі енергодинамічного спектрального методу / В.В. Вишнівський, М.К. Жердєв, В.О. 

Савран // ISSN 2412-4338 Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – К.: ДУТ, 2017 Вип. № 3 (56) – С. 23-31.  https://bit.ly/2TOcb6d  

4. Tolubko V. Method for Determination of Cyber Threats Based on Machine Learning for Real-Time Information System // V. Tolubko, V. Vyshnivskyi, V. Mukhin, H. Haidur, N. 

Dovzhenko, O. Ilin, V. Vasylenko // I.J. Intelligent Systems and 34 Applications. – 2018. – № 8. – Р. 11-18. (Published Online August 2018 in MECS (http://www.mecs-press.org/) DOI: 

10.5815/ijisa.2018.08.02). https://bit.ly/3aSgovn  

5. Вишнівський В. В. Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи / Вишнівський В. В., Зінченко О. В., Катков Ю. І. // ISSN 2412-4338 Телекомунікаційні та 

інформаційні технології.  – К.: ДУТ, 2018 Вип. № 1 – С. 19-26. https://bit.ly/2IEMhLM  

https://bit.ly/2U0IEFk
https://bit.ly/3cWTm8f
https://bit.ly/2TOcb6d
https://bit.ly/3aSgovn
https://bit.ly/2IEMhLM


6. Вишнівський В. В. Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем / Вишнівський В. В., Зінченко О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. // ISSN 2412-4338 

Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – К.: ДУТ, 2018 Вип. № 2 – С. 14-20. https://bit.ly/2TLpt3h  

7. Вишнівський В.В. Прогнозування залишкового ресурсу інформаційних систем з використанням інтелектуальної системи діагностування. Наукові записки Українського 

науково-дослідного інституту зв’язку. – К., 2019. – № 3. – С. 5-11. https://bit.ly/3aP9R4y  

 

Підпункт 3:    

 1. Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки Монографія. / Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Лєнков С.В. та ін.; під редакцією Жердєва М.К., 

Лєнкова С.В. – К.: ТОВ «Компанія ЛІК», 2009. – 224 с. 

2. Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних перетворювачів. Монографія / В.В. Вишнівський, Д.В. Лукомський, М.М. Охрамович та ін.; за ред. С.В. 

Лєнкова – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010, – 143 с. 

3. Креденцер Б.П, Вишнівський В.В, Жердєв М.К., Могилевич Д.І., Стойкова Л.С. Оцінка надійності резервованих систем при обмеженій вихідній інформації / Монографія / Під 

науковою редакцією доктора технічних наук, професора Б.П. Креденцера. – К.: «Фенікс», 2013. – 335 с. 

4. Ільїн О.О. Інформаційна технологія управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. Монографія. / О.О. Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, В.В. Вишнівський, 

А.П. Бондурчук. – К.: ПВП «ЗАДРУГА», 2017. – 296 с. 

Підпункт 4: Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:  К.т.н. (Мірошниченко Олег Вікторович диплом; 

Коротков Валерій Юрійович диплом; Охрамович Михайло Миколайович диплом; Настич Юрій Богданович; Кожедуб Юлія Василівна; Сєрих Сергій Олександрович; Василенко 

Володимир Вікторович; Аронов Андрій Олексійович); Д.т.н. (Ільїн Олег Олександрович диплом; Гайдур Галина Іванівна). 
 

Підпункт 7: 1. Заступник голови підкомісії 122-2 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (інформаційні системи і технології) науково-методичної комісії 8 з інформаційних 

технологій, автоматизації та телекомунікацій МОН України 2016-2019. 
 

Підпункт 8:  Виконання функцій головного редактора наукового журналу «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку» 
 

Підпункт 10: 1. Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки; 2. Завідувач кафедри Комп’ютерних наук 
 

Підпункт 11: 1. Голова Спеціалізованої ради Д 26.861.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.06 –

 Інформаційні технології. 2. Член Спеціалізованої ради Д 26.861.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 

21.05.01 – Інформаційна безпека держави (технічні науки), 05.13.21 – Системи захисту інформації (технічні науки). 
 

Підпункт 12: 

1. Авторское свидетельство 332314 (СССР), МКИ4 G06F15/46 от 21.12.1990г. Вишневський В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., Остриков А.П., Михалин С.В., Кордюков Ю.А. 

Устройство для определения показателей надежности систем с резервом времени. 

2. Авторское свидетельство 332215 (СССР), МКИ4 G06F15/46 от 06.12.1990г. Вишневский В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., Остриков А.П., Кордюков Ю.А. Устройство для 

определения показателей надежности объектов. 

3. Авторское свидетельство 332716 (СССР), МКИ4 G07С3/08 от 07.02.1991г. Вишневський В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., Остриков А.П., Семенченко М.И. Устройство для 

определения оптимального периода контроля и технического обслуживания систем с резервом времени. 

4. Заявка на изобретение 4542899 от 27.06.91 г. МКИ4 G07С3/10. Положительное решение ВНИИГПЭ Р-18794 от 11.12.91 г. Вишневський В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., 

Остриков А.П. Устройство для определения оптимального периода технического обслуживания изделия. 

5. Заявка на изобретение 4542901 от 27.06.91 г. МКИ4 G07С3/10. Положительное решение ВНИИГПЭ Р-2328 от 30.06.92 г. Вишневский В.В., Креденцер Б.П., Николаев А.В., 

Остриков А.П. Устройство для определения оптимального периода технического обслуживания изделия с резервом времени. 

6. Вишнівський В.В., Рєзніков М.І., Пампуха І.В., Чінніков Ю.В., Сергієнко М.І. Пристрій технічного діагностування цифрових об’єктів діагнозу зі складною внутрішньою 

структурою Деклараційний патент на винахід. Реєстраційний номер заявки 99031732 від 29.03.1999р. Дата прийняття рішення: 07.05.1999р. 

7. Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Катін П .Ю. Спосіб контролю працездатності вторинних джерел живлення. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності 

України про видачу деклараційного патенту на винахід №2003108900 (Україна), МПК 7 G06F11/20. Прийнято рішення 05.05.2004 р. 

8. Лєнков С.В., Вишнівський В.В., Лукомський Д.В., Охрамович М.М. Патент на корисну модель. № 32385. Фотоелектрична сонячна батарея. МПК H02J 7/35. 

9. Лєнков С.В., Вишнівський В.В., Лукомський Д.В., Охрамович М.М. Патент на промисловий зразок. № 17595. Фотоелектрична сонячна батарея. 13-99. 

 

https://bit.ly/2TLpt3h
http://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/article/view/2278
https://bit.ly/3aP9R4y
http://www.dut.edu.ua/ua/271-zagalna-informaciya-diyalnist-specializovanoi-vchenoi-radi-d2686105
http://www.dut.edu.ua/ua/271-zagalna-informaciya-diyalnist-specializovanoi-vchenoi-radi-d2686105
http://www.dut.edu.ua/ua/1375-zagalna-informaciya-diyalnist-specializovanoi-vchenoi-radi-d2686106


 

Звенігородський Олександр Сергійович, доцент кафедри  Штучний інтелект 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації, кафедра комп’ютерних наук 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
   Курський політехнічний інститут, 1978р., спеціальність електронні обчислювальні машини, кваліфікація - інженер-електрик;  

кандидат технічних наук, диплом ДК № 013714 від 13.03.2002 р. спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту), 

тема дисертації: «Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі», 

доцент кафедри систем штучного інтелекту, атестат 12 ДЦ № 028296 від 10.11.2011р. 

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Sophela», м. Київ, Програма стажування і звіт про її виконання, тема: «Програмні та апаратні платформи корпоративних інформаційних систем та 

перспективи їх розвитку з точки зору комп’ютерних наук». 10.04-20.10 2019 р. 

 

Стаж науково-педагогічної роботи =  34 р 

 

Обґрунтування (виконання  вимог п. 30  Ліцензійних умов): 

 

Підпункт 2: 

1. Звенигородский А.С. Критерий оценки графического интерфейса на основе Гештальт признаков. / А.С. Звенигородский, А.И. Шевченко, О.А. Коломыйцев // 

Искусственный интеллект. – 2012 – №2 с.40–45 https://bit.ly/2TMxUvb 

2. Звенигородский А.С. Концепция экспертной системы цветовых решений для проектирования разделов электронного учебника. / А.С. Звенигородский, А.И. Шевченко, 

О.А. Коломыйцев // Искусственный интеллект. – 2012 – №3 с.396-401.  https://bit.ly/2TMXbpl  

3. Звенигородский А.С. Модель одного ответа в естественно-языковых системах тестирования / А.С. Звенигородский, В.Н. Чернышова // Искусственный интеллект. – 2012 - 

№3 с. 137-142. https://bit.ly/2xxcKZn  

4. Звенигородский А.С Трансляция естественно-языковых запросов к базе данных в SQL-запросы / А.С. Звенигородский, А.И. Шевченко // Искусственный интеллект. – 2012 

– №4 с.149-153. https://bit.ly/2IL1L10  

5. Roman Kuc, A. Shevchenko, Y. Chaplinskyy, I. Kachur, O. Zvenigorodskyi Intelligent web facility to enhance yield, resilience and sustainability ukrainian and usa farms / Штучний 

інтелект, 2016, № 1 с.75-85 https://bit.ly/33dBEck  

6.  Звенігородський О.С. Модель структури свідомості як множини процесів / О.С. Звенігородський, І.В. Качур // Штучний інтелект. - 2018. - №1(79). - С. 7-13. 

https://bit.ly/3cUrbqH  

 

Підпункт 8:    

1.  Дослідження теоретичних засад проблем створення інтелектуальних систем в процесі формування нових знань при навчанні в системах програмно-педагогічних засобів. 

Шифр 0111U001968. – відповідальний виконавець наукової теми 

2. Розробка інтелектуальної системи відеоспостереження спеціального призначення Шифр 0115U000727. – відповідальний виконавець наукової теми 

3. Розроблення науково-теоретичних засад створення роботизованих комп’ютерно-апаратно-механічних комплексів широкого призначення Шифр 0112U001608. – 

відповідальний виконавець наукової теми 

4. Розроблення методів розпізнавання злитно вимовлених фраз в рамках концепції пофонемного розпізнавання мовлення з узагальненою транскрипцією Шифр 0113U001326. 

– відповідальний виконавець наукової теми 

5. Розроблення науково-теоретичних засад створення нових інформаційно-комунікаційних технологій сприйняття та переробки мовленнєвої і візуальної інформації для 

використання у роботизованих комп’ютерно-апаратно-механічних комплексах. Шифр 0112U001607– відповідальний виконавець наукової теми 

6. Розроблення науково-методичних і алгоритмічних засад створення електронних засобів навчання та тестування для людей з обмеженнями зору і слуху. Шифр 

0112U008493– відповідальний виконавець наукової теми 

7. Розробити комп’ютерну інтелектуальну систему тестування знань для програмно педагогічних засобів і зовнішнього незалежного оцінювання. Шифр 0111U1967.- 

керівник наукової теми 

https://bit.ly/2TMxUvb
https://bit.ly/2TMXbpl
https://bit.ly/2xxcKZn
https://bit.ly/2IL1L10
https://bit.ly/33dBEck
https://bit.ly/3cUrbqH


8.  

Підпункт 11: Офіційний апонент: 1-Адамів Олег Петрович. Моделі та інтелектуальні засоби адаптивного керування автономним мобільним роботом. 05.13.23 – Cистеми та засоби 

штучного інтелекту. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Одеса – 2007; 2- Жирякова Ірина Анатоліївна. Об'єктно-орієнтовані моделі і 

інструментальні засоби дослідження феномена сфокусованої уваги. 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук. Одеса 2009. 

 

Підпункт 15: 

- Звенигородский А.С. Естественно-языковая система тестирования / А.С. Звенигородский, Чернышова В.Н. // Материалы международной научной конференции 

«Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта ISDMCI’2013», Херсон: ХНТУ, 2013, с.146-147. 

- Звенигородский А.С. оценка числовых ответов в компьютерных системах тестирования знаний / Звенигородский А.С. Чернышова В.Н. // Матеріали 15-ї Міжнародної 

науково-технічної конференції SAIT 2013, Київ, 27-31 травня 2013р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» с.278-279. 

- Чернышова В.Н. Тестирование как средство обучения / Чернышова В.Н., Звенигородский А.С. // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)», 20-22 листопада 2013, Дніпропетровськ с.263-264. 

- Звенигородский А.С. К анализу естественно-языковых ответов в системах тестирования / Материалы Международной научно-технической конференции «Искусственный 

интеллект. Интеллектуальные транспортные системы», Брест, Беларусь, 25-28 мая 2016. с.16-19. 

- Звенігородський О.С. Модель структури свідомості / Звенігородський, І.В. Качур // Системи та засоби штучного інтелекту: тези доповідей Міжнародної наукової 

молодіжної школи. – Київ: ІПШІ «Наука і освіта», 2018. – с. 38-40 

 

Підпункт 16: член Інтернет суспільства (ISOC -Internet Society). 

   

 

  



 

Зінченко Ольга Валеріївна, доцент кафедри  Хмарні технології 

Структурний підрозділ, у якому працює викладач:   Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації, кафедра комп’ютерних наук 

 

Інформація про кваліфікацію викладача: 
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2009 р., спеціальність – Інформаційні мережі зв’язку, кваліфікація – науковий співробітник (електроніка, 

телекомунікації), викладач вищого навчального закладу, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій  

кандидат технічних наук, диплом ДК №036020 від 12.05.2016р, спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (05.12.02 - телекомунікаційні системи та мереж)і,  тема 

дисертації – «Синтез ітераційних систем фазового автопідстроювання в телекомунікаційних мережах». 

Підвищення кваліфікації: 1. Сертифікація HP ATA (1.  HP ATA – Connected Devices, May 27, 2016;  2.HP ATA – Networks, May 27, 2016; 3.HP ATA – Servers and Storage May 30, 

2016; 4. HP ATA – Cloud, May 30, 2016); 2. ТОВ «Sophela» м. Київ, Програма стажування і звіт про її виконання, тема: «Програмні та апаратні платформи корпоративних 
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