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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 
Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 
Семененко Інна 

Максимівна 

Керівник 

групи 

забезпечення 

Завідувач 

кафедри 

економіки і 

підприємництва 

 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. 

В. Даля, 2005 р., 

«Облік і аудит» 

магістр з обліку і 

аудиту. 

АН № 28139134 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля,  

2016 р., 

«Переклад»,  

перекладач, 

вчитель середнього 

навчального 

виховного закладу 

Доктор економічних 

наук, 

08.00.04 – Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) та 08.00.05 – 

Розвиток продуктивних 

сил і регіональна 

економіка, 

Тема дисертації: 

"Інституційне 

забезпечення сталого 

розвитку регіону на 

засадах цільового 

управління 

підприємствами", 

ДД № 007735  

від 23.10. 2018 р. 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Обгрунтування 

господарських 

рішень і 

оцінювання 

ризиків (20) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Фандрайзинг і 

грантрайтинг 

(14), 

Економіка 

сталого 

розвитку (14) 

 

Інститут післядипломної освіти і 

дистанційного навчання СНУ ім. 

В. Даля, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

 «Розроблення дистанційного 

курсу в системі «Moodle», 

28.01.2014 р. 

 

Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня д.е.н., 2018 р. 

 

Навчання за програмою 

BALTICLEAD (стосується 

розвитку підприємництва та 

переходу на шлях до сталого 

розвитку у країнах Балтійського 

регіону та Східної Європи), Центр 

Сталого Розвитку Університету 

Стокгольму (м. Стокгольм, 

Науково-педагогічний стаж 12 років  

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

 1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection, 

1. Halhash R., Semenenko I., Ovcharenko I., 

Borova G. Innovative forms of realization of 

regional social policy by organizing public 

dialogue and communication in conditions of 

post-conflict transformation in Eastern Ukraine. 

European Journal of Sustainable Development. 

2020. Vol. 9, No 2. P. 391–404. DOI: 

10.14207/ejsd.2020.v9n2p391 (Scopus, Web of 

Science) 

2. Halhash R., Semenenko I., Bilous Y., Burko I. 



С16 № 104340 

  

Examination Center 

Universal test, ECL 

Authorised Exam 

Centre, Kyiv 

Сертифікат В2 з 

англійської мови,  

2018 р. 

 

Професор кафедри 

економіки і 

підприємництва,  

АП № 001369 від 

16.12.2019 р. 

 Швеція; м. Вільнюс, 

м. Друскінінкай, Литва), 

сертифікат, 2018 р. 

 

Стажування у Osmaniye Korkut Ata 

University (м. Османіє, Туреччина), 

сертифікат, 2018 р. 
 
Літня академія молодих 

професіоналів Шведського 

інституту "Міграція та інтеграція в 

країнах Східного партнерства та 

регіоні Балтійського моря: 

політичні і адміністративні 

виклики для розвитку 

інклюзивного суспільства", 

Університет Гетенбурга (Швеція) 

спільно з Грузинським інститутом 

публічної політики (Грузія) (м. 

Тбілісі, Грузія), 2018 

Impact of decentralization on sustainable 

development of the newly created amalgamated 

territorial communities in the regions of Ukraine. 

European Journal of Sustainable Development. 

2020. Vol. 9, No 1. P. 19–33. DOI: 

10.14207/ejsd.2020.v9n1p19 (Scopus, Web of 

Science) 

3. Semenenko I., Halhash R., Sieriebriak K. 

Sustainable development of regions in Ukraine: 

before and after the beginning of the conflict. 

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and 

Economic Policy. 2019. Vol. 14, Issue 2. P. 317–

339. DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of 

Science) 

4. Semenenko I., Halhash R., Ivchenko Y. Role 

of international organizations in promoting 

sustainable development in conflict-affected 

regions: case of Luhansk region in Ukraine. 

European Journal of Sustainable Development. 

2019. Vol. 8, No 2. P. 21–34. DOI: 

10.14207/ejsd.2019.v8n2p21 (Web of Science) 

5. Semenenko I., Khandii O. Forced migration in 

Ukraine and reality of sustainable development 

goals achievement. Problemy Ekorozwoju – 

Problems of Sustainable Development. 2018. Vol. 

13, No 1. P. 165–172. (Scopus, Web of Science) 

6. Semenenko I. Energy security of Ukraine in the 

context of its sustainable development. 

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and 

Economic Policy. 2016. Vol. 11, Issue 3. P. 537–

555. DOI: 10.12775/EQUIL.2016.024 (Web of 

Science) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України,  

1. Семененко І. М., Клюс Ю. І., Бурко Я. В., 

Лісаконова В. О. Грантрайтинг для розвитку 

бізнесу в умовах постконфліктної 



трансформації. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені 

Володимира Даля. 2020. № 2 (258). С. 82–86. 

DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-82-86 

2. Галгаш Р. А., Семененко І. М., Борова Г. 

О., Литовка Я. О. Організація взаємодії 

інституцій щодо побудови публічного 

діалогу та комунікації для забезпечення 

сталого регіонального розвитку в умовах 

постконфліктної трансформації (досвід 

Луганської області). Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. 2020. 

№ 1 (257). С. 18–26. DOI: 10.33216/1998-

7927-2020-257-1-18-26  

3. Семененко І. М. Інституційне 

забезпечення сталого розвитку регіону: 

сутність і структура. Економіка. Фінанси. 

Право. 2019. № 8/1. С. 26–30. 

4. Семененко І. М. Передумови 

інституціоналізації сталого розвитку регіону 

на засадах цільового управління 

підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 

115–120. DOI: 10.32983/2222-4459-2019-2-

115-120   

5. Семененко І. М., Галгаш Р. А. 

Інституціоналізація сталого розвитку систем 

різного рівня: етапи становлення. Електронне 

наукове фахове видання "Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління". 2019. № 

4(21). С. 406–412. URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/21-2019-ukr 

6. Семененко І. М. Компенсаційний 

механізм як інструмент узгодження інтересів 

у взаємовідносинах "регіон-підприємство" 

задля сталого розвитку регіону. Бізнес 

Інформ. 2019. № 7. С. 85–90. DOI: 

10.32983/2222-4459-2019-7-85-90 

7. Семененко І. М. Еволюція поглядів на 



співвідношення приватних цілей власників 

підприємств і суспільних цілей. Науково-

практичний журнал "Причорноморські 

економічні студії". 2018. № 35. Ч. 2. С. 6–11. 

8. Семененко І. М. Організація імпакт-

інвестування як елементу компенсаційного 

механізму сталого розвитку регіону на 

засадах цільового управління 

підприємствами. Економіка. Фінанси. Право. 

2018. № 11/3. С. 4–8. 

9. Семененко І. М. Використання концепції 

сталого розвитку в цільовому управлінні 

економічними системами різного рівня. 

Соціально-економічний розвиток регіонів в 

контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 

26 (15). C. 119–123. 

10. Семененко І. М. Стратегія розвитку 

Луганської області: процес планування та 

орієнтація на сталий розвиток. Соціально-

економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції. 2017. № 25 (14). C. 

20–24. 

11. Семененко І. М. Діяльність ООН задля 

сталого розвитку Луганської області. 

Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 9. С. 4–

6. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Семененко І. М. Забезпечення сталого 

розвитку регіону: інституційні засади та 

трансформація цільового управління 

підприємствами : монографія / І. М. 

Семененко // Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 

2017. — 370 с. 

2. Семененко І. М. Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків : 

навч. посіб. / І. М. Семененко, О. П. Логвінова. 

Х.: Лідер, 2015. — 368 с. 

 



6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

Викладання на англійській мові дисциплін 

"Економіка підприємства", "Мікроекономіка", 

"Економічна історія та історія економічної 

думки" для здобувачів вищої освіти -іноземців 

спеціальностей "Міжнародна економіка", 

"Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності", "Менеджмент"; 

Дисципліни "Foreign language for special 

purposes (public administration)" для здобувачів 

вищої освіти магістратури державного 

управління 

 

8) виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового 

видання; 

Член редколегії Вісника СНУ ім. В. Даля, 

Член рецензійної комісії наукового журналу 

"Equilibrium. Quarterly Journal of Economics 

and Economic Policy" 

 

 

10) організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри 

Завідувач кафедри економіки і 

підприємництва 

Керівник Ресурсного центру зі сталого 

розвитку при СНУ ім. В. Даля 

 



11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) 

Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 

СНУ ім. В. Даля 

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни Економіка 

природокористування. Частина 1 (для 

студентів, що навчаються за спеціальностями 

101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та 

інженерія") / Уклад. : І. М. Семененко, О. В. 

Маслош, О. О. Хандій. / Сєвєродонецьк : вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2018. 57 с. 

2. Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни Економіка 

природокористування. Частина 2 (для 

студентів, що навчаються за спеціальностями 

101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та 

інженерія") / Уклад. : І. М. Семененко, О. В. 

Маслош, О. О. Хандій. / Сєвєродонецьк : вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2018. 27 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Грантрайтинг і 

фандрайзинг" (для здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями 051 "Економіка", 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність") / Уклад. : І. М. Семененко, Р. А. 

Галгаш, К. І. Сєрєбряк. / Сєвєродонецьк : вид-



во СНУ ім. В. Даля, 2019. 34 с. 

4. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни "Управління потенціалом 

підприємства" (для здобувачів вищої освіти, 

що навчаються за спеціальностями 051 

"Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" / Уклад. : І. М. 

Семененко, О. В. Маслош, О. О. Хандій. / 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 

70 с. 

5. Методичні вказівки до підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи (для здобувачів першого 

рівня вищої освіти, що навчаються за 

спеціальністю 051 "Економіка" (електронне 

видання)) / Уклад. : І. М. Семененко, Н. В. 

Швець, Я. В. Бурко. / Сєвєродонецьк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер 

свідоцтва 8298) 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської 

організації «Спілка економістів України» 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

консультування підприємств Луганської 

області, 

член Робочої групи з питань визначення 

потреби та пріоритетних напрямків створення 

робочих місць у малому та середньому 

підприємництві Луганської обласної 

державної адміністрації, 

Національний експерт Пілотного проекту 

Оцінювання якості надання муніципальних 

послуг (Community ScoreCard Assessment), 

DG-East, USAID, 2019. 

Національний експерт-консультант для 



органів місцевого самоврядування / 

консультант з розвитку громад, VNG 

International, 2019-2020. 

Національний експерт з функціонального 

аналізу, оцінювання і перегляду системи 

управління та плану організаційного розвитку 

перспективних об’єднаних територіальних 

громад, ПРООН, 2020 

 

Керівник/менеджер грантових проектів: 

Створення Діалогової платформи-мультихабу 

"БлуЛаб", 2019 

Створення Діалогової платформи-мультихабу 

"ГрінЛаб", 2018 

Клуб жіночих ініціатив, Український Жіночий 

Фонд, 2018  

Ми проти корупції, ПРООН, 2017  

Створюємо разом!, ПРООН, 2017  

Квітуча громада або ми можемо разом!, 

Український Жіночий Фонд, 2016  

Фестиваль англомовних культур, Посольство 

США, 2016 

 

 

2020 – Стипендіат Стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених 



Бірюков 

Олег 

Володимирович 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля,   

2002 р., 

«Проектний 

менеджмент», 

кваліфікація: 

керівник проектів і 

програм  

АН № 21253088 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля,   

2017 р.,  

«Управління 

інноваційною 

діяльністю», 

кваліфікація: 
професіонал з 

інноваційної 

діяльності, 

консультант з 

економічних 

питань (за 

спеціалізацією) 

М17 № 010145 

 

Кандидат технічних 

наук, 

05.13.22 – Управління 

проектами і програмами. 

Тема дисертації: 

«Контекстна оцінка 

компетентності команди 

управління проектом», 

ДК № 009056        від 

26.09. 2012 р. 

 

Доцент кафедри 

управління проектами та 

прикладної статистики 

12ДЦ № 038815 

16.05.2014 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Організація 

виробництва та 

проектний 

аналіз (56) 

 

Університет КРОК (м. Київ, 

Україна), Університет Анкари 

(Туреччина), Університет 

прикладних наук Цюриху 

(Швейцарія), свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, 

сертифікований курс для викладачів 

дистанційного навчання «E-tutor», 

грудень 2015. 

 

Підвищення кваліфікації за курсами 

дистанційного навчання 

«Управління проектами з питань 

місцевого та регіонального 

розвитку» у рамках  Швейцарсько-

Українського проекту підтримки 

децентралізації в Україні DESPRO 

(сертифікат №144-13, 2013р.), 

(сертифікат № zK9dSKZWyI,  

2016р.), (сертифікат № 

TzfTCpoAgH,  2017р.). 

 

Отримання другої вищої освіти 

(2017р.) 

Науково-педагогічний стаж 18 років 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection, 

 

Rach V. , Abdulkadir K. , Medvedieva O. , 

Biriukov O., Rossoshanskaya O. Construction of 

a portfolio formation method by configuring 

project candidates based on flow characteristics. 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. 2020. Vol.1, Issue 3(103). P. 47–

61. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2020.193935 (Scopus) 

 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України 

 

1. Рач В.А. Бірюков О.В., Пилипенко 

А.І. Темпоральні критерії оцінювання 

економічної безпеки вищих навчальних 

закладів як інноваційних проектно-

орієнтованих суб’єктів господарювання. 

Управління проектами та розвиток 

виробництва. 2016. №1(57). С. 119–136.  

2. Овечкина Е.А., Бирюков О.В. 

Территориальные общины и их 

роль в достижении устойчивого 

развития региональных социально-

экономических систем. Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. 2016. № 

6 (230). С. 96–101.  

3. Бірюков О.В., Зеленська В.В., 

Захарова Н.О. Науково-комунікативні заходи 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1372/1/096-101.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1372/1/096-101.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1372/1/096-101.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1372/1/096-101.pdf


та апробація наукових результатів: 

визначення, зміст, призначення. Управління 

проектами та розвиток виробництва. 2017. 

№3(63). С. 76–96.  

 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

 

Rossoshanskaya О., Biryukov O. Approach to the 

calculation of consolidated ratings for the tasks of 

managing higher education institutions. 

Intelligent computer-integrated information 

technology in project and program management / 

Ed. by Linde I., Chumachenko I., Timofeyev V. 

Riga : ISMA, 2020. p. 281-295. SBN 978-9984-

891-15-6. UDC 658.012.32. URL: 

https://mmp-

conf.org/documents/archive/monogra

phy2020.pdf 

 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 

 

Відповідальний секретар збірника наукових 

праць «Управління проетами та розвиток 

виробництва» 

http://www.pmdp.org.ua/index.php/ua/redaktsion

nyj-sovet  

Збірник заснований у 2000 році. Засновником 

збірника є кафедра "Управління проектами та 

прикладна статистика" Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля (м. Сєвєродонецьк) за участю наукових 

http://www.pmdp.org.ua/index.php/ua/redaktsionnyj-sovet
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ua/redaktsionnyj-sovet


партнерів: Української асоціації управління 

проектами (м. Київ) та Університету 

економіки та права "КРОК" (м. Київ). 

Збірник включено у перелік фахових видань з 

технічних та економічних наук(Постанова 

Президії ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 

року), зареєстровано у Міністерстві Юстиції 

України (свідоцтво про державну реєстрацію 

засобу масової інформації КВ №15582-4054-Р 

від 05.06.2009 року).  

  

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування 

1. Методичні вказівки до самостійної 

роботи з вивчення дисципліни «Управління 

проектами» (для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеню магістра за спеціальностями 051 

Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність) [Електронне видання] / 

уклад. О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. 

Крамчанінова Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. 34 с. (Реєстр. ном. 8208) 

2. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Управління проектами» 

(для здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеню 

магістра за спеціальністю 076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність) [Електронне видання] / уклад.: О. 

В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. 

Крамчанінова, С. С. Штапаук. 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2019. 48 с. (Реєстр. ном. 8209) 

3. Методичні вказівки до практичних 

http://www.pmdp.org.ua/administrator/index.php/ru/component/content/article/19-pro-zhurnal/752-registratsiya-kak-professionalnogo-izdaniya
http://www.pmdp.org.ua/administrator/index.php/ru/component/content/article/19-pro-zhurnal/752-registratsiya-kak-professionalnogo-izdaniya
http://www.pmdp.org.ua/administrator/index.php/ru/component/content/article/19-pro-zhurnal/752-registratsiya-kak-professionalnogo-izdaniya
https://kriwulia.files.wordpress.com/2020/01/8208.pdf
https://kriwulia.files.wordpress.com/2020/01/8209.pdf


занять з дисципліни «Управління проектами» 

(для здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеню 

магістра за спеціальністю 051 Економіка) 

[Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, 

П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, Я. В. 

Бурко. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2019. 50 с. (Реєстр. ном. 8210) 

 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

- Керівництво науковою роботою студента 

https://kriwulia.files.wordpress.com/2020/01/8210.pdf


гр. УПз 55м  Суткового А.М., який зайняв 1 

місце у другому етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 2015–

2016 навчального року зі спеціальності 

«Управління проектами» (м. Київ) та третє 

місце у Міжнародному конкурсі наукових 

студентських робіт за спеціальністю 073 

«Менеджмент»  у 2017р. (м.Кременчук) 

 

- 2016р. керівництво роботами студентів 

Пархоменко Н, Міняйлова Л., Дарніченко В., 

Карпенко С., Волинкін І., Мокієнко О. під час 

навчання та в конкурсі робіт «STEP» з питань 

технологічного підприємництва, які 

проводилися CRDF Global  (Американський 

Фонд Цивільних Досліджень та Розвитку). За 

результатами навчання студенти отримали 

відповідні сертифікати (№82516004, 82516011, 

82516012, 82516013, 82516017 ,. 82511610). 

Крім того Міняйлова Л.В. стала півфіналістом 

конкурсу при відборі кращих бізнес-проектів 

(сертифікат № 825160095). 

 

- 2016-2017 н.р. керівництво роботою 

студентки Міняйлової Л.В. на 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт в 

рамках стипендіальної програми «Завтра.UA». 

Міняйлова Л.В. пройшла у другий тур 

конкурсу. 

 

- 2017-2018 н.р. керівництво роботою 

студентки Зеленської В.В., яка пройшла у 

третій тур Всеукраїнського конкурсу «Завтра 

UA».  

 

- 2017-2018 н.р. керівництво роботою 

студентів: Кузнєцової Є. І., Рохман (Куценко) 

Д.В., Гуфенко Є.М., Лукашенко Т.В. – 

переможців першого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт. 



Розпорядження СНУ ім. В. Даля від 

01.02.2018р. №13/99-01. 

 

-  2018-2019н. р. керівництво роботою 

студентів Зеленської В.В., Літовки Я.О., 

Бакуліної О.М. (переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт на рівні ВНЗ) за 

спеціальностями «Управління проектами і 

програмами», «Інтелектуальна власність». 

Участь у ІІ турі конкурсу – відповідно за 

спеціальностями : 34 місце з 61 поданих робіт 

та 18 місце з 48 поданих робіт.  

https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/k

orysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-

vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-

naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-

rik.html 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=htt

ps://eenu.edu.ua 

/sites/default/files/Docs/reytingoviy_spisok.pdf 

 

- 2019-2020н.р. керівництво роботою 

студентів Губіна О.М, Літовки Я.О., 

(переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт на рівні ВНЗ) за 

напрямком  «"Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті"», у ІІ турі 27 місце із 87 

поданих робіт. 

 

-  Участь у складі організаційного 

комітету ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Управління 

проектами» у 2015-2016 навчальному році та у 

2016-2017 навчальному році.  

 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

I. Член Луганського відділення Громадської 

https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/korysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-rik.html
https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/korysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-rik.html
https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/korysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-rik.html
https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/korysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-rik.html
https://www.cdu.edu.ua/informatsiya/studentam/korysna-inform/reitynhovyi-spysok-uchasnykiv-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-intelektualnoi-vlasnosti-2019-rik.html
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://eenu.edu.ua%20/sites/default/files/Docs/reytingoviy_spisok.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://eenu.edu.ua%20/sites/default/files/Docs/reytingoviy_spisok.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://eenu.edu.ua%20/sites/default/files/Docs/reytingoviy_spisok.pdf
http://www.kname.edu.ua/index.php/1871-%D1%96%D1%96-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%C2%AB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB
http://www.kname.edu.ua/index.php/1871-%D1%96%D1%96-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%C2%AB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB
http://www.kname.edu.ua/index.php/1871-%D1%96%D1%96-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%C2%AB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB


організації "Спілка економістів України" 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років  

- Консультант з питань проектного 

управління ТОВ «ШТАНДАРТ» з 2014 року; 

- Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій як ФОП з 2017р.  

Номер державної реєстрації  2 383 000 0000 

012806. 

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права 

(основний); 69.20 Діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування; 70.22 

Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування; 74.90 Інша 

професійна, наукова та технічна діяльність. 

 

- Участь у Всеукраїнському освітньому 

проекті «Відкривай Україну» 2016-2017 рр. у 

ролі обласного координатора. 

https://snu.edu.ua/?p=6309 

- Керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком  (з 2019 року 

клуб «Фенікс». напрям  роботи - управління 

проектами, отримання грантів, проведення 

навчання, семінарів, консультацій). 

Бурко 

Ярослав 

Валерійович 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

 

Східноукраїнський 

державний 

університет, 1996 р. 

«Підйомно-

транспортні, 

будівельні, дорожні 

машини і 

обладнання», 

інженер-механік. 

ЛГ № 001444 

 

 

Кандидат економічних 

наук, 

08.00.04 – Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності).  

Тема дисертації:  

«Підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства як основа 

збільшення його 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Економіка та 

організація 

інноваційної 

діяльності та 

НДДКР (28) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Інститут післядипломної освіти і 

дистанційного навчання СНУ ім. В. 

Даля, Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, курс 

«Розроблення дистанційного курсу 

в системі МOODLE», 2014 р. 

 

Центр підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення 

СНУ ім. В. Даля,  

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, курс  

Науково-педагогічний стаж 13 років  

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection,  

 

Burko Iaroslav. Impact of decentralization on 

sustainable development of the newly created 

https://snu.edu.ua/?p=6309


Інститут 

післядипломної 

освіти 

Східноукраїнського 

національного 

університету ім. В. 

Даля, 2002р., 

«Менеджмент 

організацій», 

менеджер 

ДСК № 013727 

внутрішньої вартості», 

ДК № 063898 від 

22.12.2010 р 

 

Доцент кафедри 

економіки підприємства 

12ДЦ № 037421 від 

17.01.2014 

 

 

Економічна 

діагностика (14) 

 

 

«Сучасні освітні технології у 

викладанні економічних наук», 2019 

р 

 

amalgamated territorial communities in the 

regions of Ukraine / R. Halhash, I. Semenenko, 

Y. Bilous, I. Burko // European Journal of 

Sustainable Development. ⎯ 2019. ⎯ Vol. 8, No 

2. ⎯ P. 21–34. 

 

2) наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або 

авторських свідоцтв, та/або патентів  

загальною кількістю п’ять досягнень 

 

1. Бурко Я.В. Стратегичне забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств на 

регіональному рівні/Атюшкина В.В/ Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. - 2016. - 

№6 (230). - C.26-30. 

2. Бурко Я.В. Енергозабезпечення регіонів 

України в контексті сталого розвитку/ Галгаш 

Р.А., Семененко І.М./ Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. - 2016. - 

№6 (230). - C.124-134 

3.Бурко Я.В. Систематизация  параметров 

экономическиго цикла для целей 

стратегического развития 

предприятия/Атюшкина В.В. Глобальные и 

национальные проблемы экономики. Травень. 

2015 р. – Миколаїв: МНУ 

ім.В.О.Сухомлиньского, Випуск 5.2015. С.288-

291. 

4. Бурко Я.В. Діяльність міжнародних 

організацій задля розвитку економіки та 

місцевого самоврядування в Луганській 

області //Касаткіна М.В./ іформаційно–

аналітичний журнал «Економіка, Финанси, 

Право». № 6/1’2018 –Київ:Типографія: ТОВ 

"Міжнародний бізнес центр", 2018. C.29-33. 

5. Бурко Я.В.. Напрями відновлення економіки 



Луганської області: плани та реалії / О.О. 

Хандій, Я.В. Бурко, В.В. Зеленська // 

Економіка. Фінанси. Право, 2018. №. 5/1., С. 

17-20. 

6. Бурко Я.В. Інформаційне забезпечення 

системи управ-ління конкурентним 

потенціалом підприєм-ства на основі 

комплексу маркетингу/в.в.Атюшкіна, 

Я.В.Бурко,.Ю. Кар-наух// Вісник СНУ ім. В. 

Даля., № 4 (245).  2018. С. 7-10. 

7.Бурко Я.В. Аналіз проблем оцінки 

ефективності управління та розробка шляхів їх 

ви-рішення/ м.д.Крамчанінова , Я.В.Бурко, 

М.Ю. Воротнєва// Іформаційно–аналітичний 

журнал «Економіка, Финанси, Пра-во». № 

11/1’2018 –Київ:Типографія: ТОВ 

"Міжнародний бізнес 

центр", 2018.. C.12-17 

8. Бурко Я.В. Грантрайтинг для розвитку 

бізнесу  в умовах постконфліктної 

трансформації/ Семененко І.М., Клюс Ю.І., 

Лісаконова В.О./ Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля. - 2020. - №2 (258). - C.82-86 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Бурко Я.В. Управління конкурен-

тоспроможністю підп-риємства: збільшення 

вартості підприємства, управління за цілями, 

стратегічна координа-ція.// Р.А. Галгаш І.М. 

Семененко/ монографія / В кн.: Теоретичні та 

прикладні ас-пекти підвищення конкурентосп-

роможності підприємств : [колек-тивна 

монографія у 4 т.]. Т. 2. / [За заг. ред. О.А. 

Паршиной]. ? Дніпропетровськ: Герда, 2013. ? 

С. 75–91.. 

2.Бурко Я.В. Внутрішній економічний 

механізм підприємства: навч. посібник / В. В. 



Атюшкіна, Я. В. Бурко. – К: АграрМедиаГруп, 

2015. – 192 с. (6,88 д.а) 

3. Бурко Я.В. Економічна діагностика: навч. 

посібник / В. В. Атюшкіна, Я. В. Бурко, 

Р.А.Галгаш  – К: АграрМедиаГруп, 2018. – 233 

с. (14,7  умов д.а.) 

4. Burko Iaroslav. Application of bank loyalty 

programs to participants of salary project 

/V.Atiushkina// Marketing technologies of 

business development/Monograph 32/Katowice 

School of Technology, -2020, -C. 62-67. 

 

13) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи (для здобувачів 

першого рівня вищої освіти, що навчаються 

за спеціальністю 051 

«Економіка»)(електронне 

видання)/Уклад.:І.М.Семененко, Н.В.Щвець, 

Я.В.Бурко. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2020. – 34 с.  

Реєстраційний № 8298 

2. Методичні вказівки до підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи (для здобувачів 

першого рівня вищої освіти, що навчаються 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»)( електронне 

видання)/Уклад.:Р.А.Галгаш, Н.В.Щвець, 

Я.В.Бурко. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2020. – 34 с.  

Реєстраційний № 8332 

3. Методичні вказівки до практичних 



занять з дисципліни «Економічна теорія». Ч. 1 

(для здобувачів вищої освіти спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і податкування», 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні 

економічні відносини») (Електроннев идання) 

/ Уклад.: О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко.– 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. 

– 120 с. Реєстраційний № 8335 

4. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Економічна теорія». Ч. 2 

(для здобувачів вищої освіти спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і податкування», 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні 

економічні відносини») (Електроннев идання) 

/ Уклад.: О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко.– 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. 

– 120 с. Реєстраційний № 8378 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

С 1996 р по 2008 р працював в ООО 

«Компанія Транспеле»   м. Луганськ на 

посадах менеджера комерційного відділу, нач. 

відділу, заступніка генерального директора 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

2008-2018рр надання консультаційніх послуг 

з комерційніх та єкономічних питаннь ТОВ 

«Східно-Проміслова логістика» м.Київ 

 

 



Вахлакова 

Вікторія  

Володимирівна 

Старший 

викладач 

   

Донецький 

державний 

університет, 

1995 р., 

«Бухгалтерський 

облік, контроль і 

аналіз 

господарської 

діяльності», 

економіст 

ЛЗВЕ № 001227   
 
Кембріджська 

англійська 

асоціація, м. 

Варшава 
Сертифікат рівня 

В2 з англійської 

мови, 2020 

Кандидат економічних 

наук, 

08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємством (за 

видами діяльності). 

Тема дисертації: 

«Екологізація діяльності 

промислового 

підприємства»,  

ДК №030770 

від  29.09.2015 р. 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Техніко-

економічний 

аналіз (28), 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Прийняття 

рішень, ризик 

та економічна 

безпека 

підприємства 

(21) 

 

Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня к.е.н., 2015 р. 

 

Міжнародне стажування 

«Міжнародні проекти: написання, 

аплікування, управління та 

звітність»,  фундація CEASC,  

Університет суспільних наук (UNS), 

м. Лодзь, Польща, (сертифікат 

№2020/05/0553, січень-травень 2020 

р.). 

Науково-педагогічний стаж 22 роки 

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection; 

1. Pogorelov Y. S., Vahlakova V. V., Bilousova 

A. Y. Information analytical provision in 

assessment at microlevel economic security 

studies // Financial and credit activity: problems 

of theory and practice. - 2018. - Vol. 1, No 24. - 

P. 285-296. 

2. V. Franchuk, S.Melnyk, V. Panchenko, T. 

Zanova, V. Vakhlakova. Enterprise sustainaibility 

forecasting inthecontext of economic security 

management. JOURNAL OFSECURITY АND 

SUSTAINABILITY, 2020 Volume 9 Number 

May (27) p336-347. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України за останні три роки 

1. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., 

Паничок М.Ю. Використання економіко - 

математичних та статистичних методів у 

дослідженні чинників що впливають на 

мезоекономічну динаміку. БiзнесIнформ.- 

2020. - № 4 C. 182–188. ФОП Лібуркіна Л.М. 

(м. Харків) 

2. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В.. 

Ледовська А. Аналіз умов праці та напрямки 

їх поліпшення. БiзнесIнформ.- 2020. - № 5 C. 

167–177. ФОП Лібуркіна Л.М. (м. Харків) 

3. Вахлакова В.В. Безпекозабезпечувальна 

діяльність підприємства: зміст, принципи та 

засоби. БiзнесIнформ.- 2020. - № 3 C. 152–158. 



ФОП Лібуркіна Л.М. (м. Харків) 

4. Крамчанінова А.О., Вахлакова В.В., 

Голікова В.А. Дослідження проблеми 

гендерного нерівноправвя на ринку праці 

України. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля — 2020 №2 aspects [258]. —С.13-20 

5. Крамчанинова А.О., Вахлакова В.В., 

Овечкіна О.А. Реінжинирінг бізнес-процесів 

як інструмент розвитку вугледобувної галузі з 

позиції економіки довкілля. Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля — 2019 

№4 aspects [252]. —С. 81-86 

6. Pogorelov Y. S., Bilousova A. Y. Vakhlakova 

V.V. Information analytical provision in 

assessment at microlevel economic security 

studies. Financial and credit activity: problems of 

theory and practice. - 2018. - Vol. 1, No 24. - P. 

285-296. 

7. Вахлакова В.В. Овечкіна О.А., Фінансово-

економічна безпека як основа розвитку 

економіки України. Науковий журнал 

Фінанси. Облік. Банки. Донецького 

національного університету ім. В. Стуса. 

Випуск №1 (23) – 2018, С.30-38. 

8. Овечкіна О.А., Бажанова В.Ю., Вахлакова 

В.В. Теоретико-методологические основы 

антикризисного управления предприятиями в 

аспекте устойчивого эволюционного развития. 

Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля —— 

2018 №4 aspects [245]. ——С.. 36-42. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Економічна безпека підприємства 

[підручник] / [А.М. Дідик; О.Є. Кузьмін, В.Л. 

Ортинський, Г.В.Козаченко, Ю.С. Погорєлов, 

О.В. та ін.]; за ред. А.М. Дідика. – Львів: НУ 



«Львівська політехніка», ТзОВ «Видавнича 

група «Бухгалтери України», 2019. – 624с. 

2. Zhylinska O., Diachkov D. Bealousova O. and 

other. Evalution as the subject domanian in 

economic security studies of the microlevel. 

SECURITY MANAGMENT OF THE XX 

CENTURY: ^NATIONAL AND 

GEOPOLITICAL ASPECTS, Praga, 2020, p.215-

220 
3. Rossin R., Aranchii V., Safonov Y., and other. 

Evaluation system within economic security 

studies of the microlevel: the structure and the 

correlation between its elements. Security of the 

XXI century: national and geopolitical aspects 

[monograph]. Prague, 2019, P. 76-82 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

1. Чернявська Є.І., Маслош О.В., Вахлакова 

ВВ. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Технології управління 

персоналом» (для здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» спеціалізація «Економіка і 

організація бізнесу»за спеціальністю 051 

«Економіка»). Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. – 

13 с. 
2. Сєрєбряк К.І., Крамчанінова М.Д., 

Вахлакова ВВ. Методичні вказівки для 

проведення практичних занять та виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Економічна 

ефективність діяльності підприємства» (для 

здобувачів вищої освіти, що навчаються за 



спеціальністю 051 «Економіка» ). Вид-во СНУ 

iм. В. Даля, 2019. – 54с. 

3. Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., 

Касаткіна М.В. Методичні вказівки для 

проведення практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Статистика та 

економетрика» для здобувачів першого рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання 

всіх економічних спеціальностей (електронне 

видання). Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2020. – 22с. 

4. Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д, Бірюков 

О.В. Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Економіко-

математичне моделювання» для здобувачів 

першого рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання всіх економічних 

спеціальностей. Вид-во СНУ iм. В. Даля,  

2020. –  41с. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України" 

 

Касаткіна 

Марина 

Володимирівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Сєвєродонецький 

технологічний 

інститут 

Східноукраїнського 

національного 

університету ім. В. 

Даля,  2002 р., 

«Економіка 

підприємства», 

інженер-економіст 

АН № 21238071  

 Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Бізнес-

планування (28) 

Інститут післядипломної освіти і 

дистанційного навчання СНУ ім. В. 

Даля, Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 047147, 

«Розроблення дистанційного курсу в 

системі Moodle», 3 березня по 11 

квітня 2014 р. 

 

Програма ПРООН «Розвиток 

навичок підприємницької діяльності  

серед внутрішньо переміщених осіб 

та місцевого населення Донецької та 

Луганської областей» 

Сертифікат 14.03-18.03.2016р 

 

Науково-педагогічний стаж 18років 

 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection 

1. Providing security for the development of 

high-technology organizations / V. Makedon, 

S. Drobyazko, H. Shevtsova, O.Maslosh, M. 

Kasatkina. // Journal of Security and 

Sustainability Issues. – 2019. – Vol.3, -  №3. - 

С. 759–774.   
 

2) наявність не менше п’яти наукових 



Тренінг з соціальної активності 

громадян і проектного менеджменту 

в рамках проекту «Комфортне 

місто» з 11.11.2016 по 13.11.2016. 

 

Фундація "Інститут розвитку 

міжнародної співпраці" (Польща), 

Сертифікат № 0000302 

Курси підвищення кваліфікації для 

науково-педагогічних працівників за 

фаховим напрямом"Економіка", 

 28.04.2017 р. 

 

Міжнародне стажування 

«Міжнародні проекти: написання, 

аплікування, управління та 

звітність»,  фундація CEASC,  

Університет суспільних наук (UNS), 

м. Лодзь, Польща, (сертифікат 

№2020/05/0551, січень-травень 2020 

р.). 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України; 

1. Бурко Я.В.  

Діяльність міжнародних організацій задля 

розвитку економіки та місцевого 

самоврядування в Луганській області / Я. В. 

Бурко, М.В. Касаткіна – Іформаційно–

аналітичний журнал «Економіка, Финанси, 

Право». – 2018. - № 6/1 – С. 29-33. 

2. Чернявська Є.І. Інноваційний  маркетинг як 

фактор конкурентоспроможності підприємств 

/ Є. І. Чернявська, О.В.  Маслош, М.В. 

Касаткіна – ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ 

Електронний науково-практичний журнал. – 

2018. - Вип. 21. – С. 192-196. 

http://www.market-

infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/34.pdf 

3. Крамчанінова М. Сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку вантажних 

залізничних перевезень в Україні / М. 

Крамчанінова, М. Касаткіна, Т. Масалова – 

Проблеми і перспективи економіки та 

управління : науковий журнал. – 2018. – № 3 

(15). – С. 63-70. 

4. Касаткіна М.В. Вугільна промисловість 

Луганської області: проблеми та перспективи 

розвиту / М.В. Касаткіна, В.С. 

Калюжна, В.О. Красюк – ВІСНИК 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2018. - № 4 (245) – 

С. 55-60. 

5. Швець Н. В. Проблеми та шляхи 

підвищення енергоефективності в Україні: від 

виробництва до використання теплової енергії 

/ Н.В. Швець, М.В. Касаткіна, К. О. Піддубна 

– ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2018. - № 4 (245) – 



С. 106-113. 

6. Чернявська Є.І. Поняття і сутність 

конкурентоспроможності підприємства / Є.І. 

Чернявська, М.В. Касаткіна – ВІСНИК 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. – 2019. - № 4 (245) – 

С. 106-113. 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування, 

1. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни "Економіка 

підприємства та мікроекономіка" (частина 2) 

(для здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями 051 "Економіка", 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" / Уклад.: Н. В. Швець, 

М. В. Касаткіна. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. 

В. Даля, 2018. — 139 с. 

2. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни "Економіка та 

організація виробництва" (для здобувачів 

вищої освіти інженерних спеціальностей) / 

Уклад.: Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. — 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. — 

141 с. 

3. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни "Інформаційна 

економіка" (для здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями 051 "Економіка", 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" / Уклад.: К. І. Сєрєбряк, М.В. 

Касаткіна, В.В. Атюшкіна. — 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018.  



4. Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Регіональна економіка 

та місцеве самоврядування» (для студентів, 

що навчаються за спеціальностями 051 

«Економіка» та 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність») / уклад. 

Ольшанський О.В., Сєрєбряк К.І., Касаткіна 

М.В. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2018. – с. 28. 

5. Методичні вказівки для самостійної 

роботи «Економіка підприємства та 

мікроекономіка» частина ІІ «Економіка 

підприємства» (для студентів першого рівня 

вищої освіти, що навчаються за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність») / Уклад.: Н.В. Швець, М.В. 

Касаткіна. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2019. – 95 с. 

6. Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Техніко-

економічний аналіз» (для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка») / уклад. Хандій О.О., Касаткіна 

М.В., Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. – с. 24.  

7. Робоча програма переддипломної 

практики для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 «Економіка» освітнього 

ступеню – бакалавр / Укладачі К.І.Сєрєбряк, 

О.О.Хандій,  М.В.Касаткіна – 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 

с.  

8. Робоча програма переддипломної 

практики (для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітнього 



ступеню – бакалавр) / Уклад.: Є.І. 

Чернявська, О.В. Маслош, М.В. Касаткіна. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. – 27 с.  

9. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Статистика та 

економетрика» для здобувачів першого рівня 

вищої освіти денної та заочної форм 

навчання всіх економічних 

спеціальностей [Електронне видання] / 

уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., 

Касаткіна М.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. 22 с.  

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України" 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років  

Договір про творчу  співпрацю з ДП 

«Сєвєродонецька ТЕЦ» № 2-18/КЕП. 

Крамчанінова 

Майя 

Джемалівна 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

 

Донбаський 

гірничо-

металургійний 

інститут, 2000 р., 

«Менеджмент 

організацій», 

менеджер-

економіст у 

будівництві 

MAHX № 005403 

Кандидат економічних 

наук, 

08.06.01 – Економіка, 

організація і управління 

підприємствами. 

Тема дисертації: 

«Формування системи 

управління промисловим 

підприємством в умовах 

стратегічного 

партнерства», 

 ДК № 034992 від  

08.06.2006 р. 

 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Економічна 

ефективність 

діяльності 

підприємства 

(20), 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Інноваційний 

розвиток 

соціально-

Міжнародний Валютний Фонд 

(IMF) у співпраці з EdX, Інститут 

професійного та організаційного 

розвитку МВФ,               

VALID CERTIFICATE ID 

465a1bc3f0cb44469d1b9b0acc198d32, 

«Фінансове програмування і 

політика, макроекономічні рахунки 

та аналіз», 2016 р. 

Науково-педагогічний стаж 20 років  

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection; 

 1. Business process reengineering for the 

increase in the environmental friendliness of 

construction 

N Shchepkina, M Kramchaninova /E3S Web of 

Conferences ISSN: 22 - 1242  Vol. 91, 2019 

(08048)  



Доцент кафедри 

економіки й управління 

12ДЦ № 044156 від 

29.09.2015 

економічних 

систем (14) 

 

 

 

 

2. Outsourcing in the housing sector 

N Shchepkina, M Kramchaninova, N Meshkova 

/E3S Web of Conferences  ISSN: 22 - 1242    

Vol. 110, 2019 (02160) 

1. Shevtsova, H.., Shvets, N., 

Kramchaninova, M., & Pchelynska, H. (2020). In 

Search of Smart Specialization to Ensure the 

Sustainable Development of the Post-Conflict 

Territory: the Case of the Luhansk Region in 

Ukraine. European Journal of Sustainable 

Development, 9(2), 512. DOI: 

10.14207/ejsd.2020.v9n2p512   

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Крамчанінова М.Д., Кандаурова Ю.С. 

Інноваційні аспекти забезпечення 

конкурентоспроможності промислового 

підприємства/ М.Д. Крамчанінова, Ю.С. 

Кандаурова//Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені В.Даля.-

 2018.  

2. Крамчанiнова М.Д., Фот В О. Використання 

вторинних ресурсів як засіб забезпечення 

еколого-економічної ефективності вугільних 

підприємств/ М.Д. Крамчанінова, В.О. Фот // 

Бiзнес Iнформ.- 2018. - №10. 

3.Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В., 

Масалова Т. В. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку вантажних залізничних 

перевезень в Україні. Проблеми і перспективи 

економіки та управління: науковий журнал. 

2018. № 3(15). С. 63–70. DOI: 10.25140/2411-

5215-2018-3(15)-63-70 

4. Крамчанінова М.Д., Севастьянов С.Є. 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємств металургійної галузі України/ 

М.Д. Крамчанінова, С.Є. Севастьянов// Вісник 

Маріупольського державного університету. 



Серія: Економіка. – 2018. - №10.    

5. Крамчанінова М. Д. Аналіз проблем оцінки 

ефективності управління та розробка шляхів їх 

вирішення/М. Д. Крамчанінова, Я. В. Бурко, 

М. Ю. Воротнєва// Економіка. Фінанси. Право. 

- 2018. - № 11 

6. Крамчанiнова М.Д., Горлова Н.М., 

Романова-Малиновська Н.Ю. Ключові 

напрямки поліпшення стану соціально-

екологічної сфери корпоративної соціальної 

відповідальності вугледобувних підприємств 

державного сектору / М.Д. Крамчанінова, 

Н.М. Горлова, Н.Ю. Романова-Малиновська // 

Бiзнес Iнформ.- 2018. - №11 

7. Крамчанінова М. Д., Кандаурова Ю.С., 

Макарова О.О.Аналіз проблем оцінки 

ефективності управління та розробка шляхів їх 

вирішення/М. Д. Крамчанінова, Ю.С.  

Кандаурова, О. О. Макарова // Економіка. 

Фінанси. Право. -2019.- №1. 

8.Крамчанінова М.Д., Паничок М.Ю., Бовт 

О.А.  Механізм соціального інвестування 

будівельних проектів як чинник економічного 

зростання Луганської області в умовах 

посткризових трансформацій. Бізнес Інформ. 

2020. № 1. С. 182–188.       DOI: 10.32983/2222-

4459-2020-1-182-188 

9. Крамчанінова М.Д., Швец Н.В., Паничок 

М.Ю. Стан кадрового забезпечення в 

контексті активізації інноваційного розвитку 

регіону. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля. 2020. № 1(257). С. 49–53. DOI: 

10.33216/1998-7927-2020-257-1-49-53 

10. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., 

Паничок М.Ю.  Використання економіко - 

математичних та статистичних методів у 

дослідженні чинників що впливають на 

мезоекономічну динаміку. Бізнес Інформ. 

2020. № 4. С. 143–149.                                DOI: 



10.32983/2222-4459-2020-4-143-149 

11.Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., 

Лєдовська А.І.  Аналіз умов праці та напрямки 

їх поліпшення. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 

247–252.                                              DOI: 

10.32983/2222-4459-2020-5-247-252 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

1. Є.І.Чернявська,    

О.А Овєчкіна., М.Д. Крамчанінова  

«Тексти лекцій з дисципліни «Економічна 

теорія» частина I (для студентів всіх 

економічних спеціальностей). Сєвєродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 112с. 

2. Є.І.Чернявська,    

О.А Овєчкіна., М.Д. Крамчанінова  

«Тексти лекцій з дисципліни «Економічна 

теорія» частина II (для студентів всіх 

економічних спеціальностей). Сєвєродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 112с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з 

вивчення дисципліни «Управління проектами» 

(для здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання освітнього ступеню магістра за 

спеціальностями 051 Економіка, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність) [Електронне видання] / уклад. О. 

В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 

34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8208) 

4.Сєрєбряк К.І, Крамчанінова М.Д., Вахлакова 

В.В. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять та виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Економічно 

ефективність» (для здобувачів вищої освіти, 



що навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка») 

5. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління проектами» (для 

здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання освітнього ступеню магістра за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність) [Електронне видання] / 

уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. 

Крамчанінова, С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 48 с. (Реєстр. 

номер свідоцтва 8209) 

6. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління проектами» (для 

здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання освітнього ступеню магістра за 

спеціальністю 051 Економіка) [Електронне 

видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. 

Кривуля М. Д. Крамчанінова, Я. В. Бурко. 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 

50 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8210) 

7. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Статистика та економетрика» для 

здобувачів першого рівня вищої освіти денної 

та заочної форм навчання всіх економічних 

спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: 

Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Касаткіна 

М.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. 22 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8403) 

8.Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Економіко-

математичне моделювання» для здобувачів 

першого рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання всіх економічних 

спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: 

Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Бірюков 

О.В., Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. 41 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8404) 

 



14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів; 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

1.Воротнєва Марія переможець першого туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

кількісних методів в економіці КSE 

BrainChamp 15/12/2018р 

2. Фот Валерія - переможець першого туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

кількісних методів в економіці КSE 

BrainChamp 15/12/2018р 

3. Кандаурова Юлія – фіналіст першого та 

учасник другого туру Всеукраїнського 



конкурсу студентських наукових робіт 2018р. 

4. Севастьянов Сєргій - фіналіст першого туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 2018р. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України" 

 

Овєчкіна 

Олена 

Андріївна 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Ростовський 

державний 

університет, 1979 

р., «Політична 

економія», 

економіст, 

викладач з 

політичної економії 

Г-I № 340552 

 

Spoleczna Akademia 

Nauk, Краков 
Сертифікат рівня 

В2 з англійської 

мови, 2019 р. 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.01. – 

Політична економія. 

Тема дисертації 

«Особливості реалізації 

основного закону 

соціалізму в умовах 

АПК», ЕК № 020573 

26.02.1986  р. 

  

Доцент по кафедрі 

політичної економії 

ДЦ № 030190 від 

31.01.1991 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Управління 

потенціалом 

підприємства 

(14) 

Східноукраїнський національний 

університет ім. В. Даля, Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації, курс 

«Сучасні освітні технології у 

викладанні економічних дисциплін», 

01.11.2018 р. 

 

Міжнародне стажування 

«Міжнародні проекти: написання, 

аплікування, управління та 

звітність»,  фундація CEASC,  

Університет суспільних наук (UNS), 

м. Лодзь, Польща, (сертифікат 

№2020/05/0546, січень-травень 2020 

р.). 

Науково-педагогічний стаж 37 років 

  

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1.Чернявська Є. І., Овєчкіна О.А.  Трудові 

відносини як об'єкт ринкового реформування 

економіки /ЄІ. Чернявська, О. А. 

Овєчкіна//Часопис економічних реформ. – 

2018. – № 4 (32). – С. 59–66.  

2. Овєчкіна О.А. Сучасний соціально-класовий 

підхід до трактування економічної категорії 

«власність»/О.А. Овєчкіна//. Актуальні 

проблеми   економіки. - 2019.- № 5 (215). - С. 

4-11.  

3. Овєчкіна О. А., Захарова А. І. 

Антропоцентрична модель нанорівня 

економічної системи: взаємозв’язок 

виробничих факторів/О.А. Овєчкіна, А.І. 

Захарова//Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля. - 2020. - № 2 (258). - С.58–63. 
4. Овєчкіна О. А. Методологічні конструкти 

дослідження процесів самоорганізації 

системних об’єктів [Електронне наукове 

видання «Ефективна економіка»] /О.А. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2020_2_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2020_2_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2020_2_11


Овєчкіна. - 2020.-  № 4.-  Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/9

7.pdf. 

5. Овєчкіна О.А., Маслош О.В., Левченко І.І.  

Постіндустріальна модель функціонування і 

розвитку системи відносин капіталістичної 

власності/О.А. Овєчкіна, О.В. Маслош, І.І. 

Левченко//«Причорноморські економічні 

студії». - Випуск 51-1. - 2020. - С. 7-14. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

1. Овєчкіна О.А., Бугайова І.М. Політична 

економія: вузові теоретичні питання і 

практикум/ О.А. Овечкіна, І.М. Бугайова: 

[навчальний посібник]. – Луганськ: Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2015. – 478с. 

2. Філіпішин І.В., Овєчкіна О.А. 

Організаційно-економічний механізм 

управління ресурсним потенціалом 

будівельних підприємств/І.В. Філіпішин, О.А. 

Овєчкіна. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. 

В.Даля, 2017. – 148 с. 

3. Bozhanova V., Ovechkina O., Kononova 

O. (2018). Human capital management 

development and potential in Ukraine. Scientific 

development and achievements:  monograph 

[Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, 

N1 7GU, 2018, volume1, P. 171-184.   

 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

Абасс К.Джауд. Організаційно-економічний 

механізм управління ресурсним потенціалом 

будівельних підприємств. Автореферат 

дис….к.е.н./Абасс К.Джауд. Харківський 

національний університет міського 

господарсьва імені О.М. Бекетова.- Харків, 

2016. – 23 с. 

https://maps.google.com/?q=20-22+Wenlock+Road,+London,+N1+7GU&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=20-22+Wenlock+Road,+London,+N1+7GU&entry=gmail&source=g


 

11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад); 

Угоднікова О.І. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення оцінки потенціалу розвитку 

підприємств будівельної галузі. Автореферат 

дис….к.е.н./О.І. Угодникова. Харківський 

національний університет міського 

господарсьва імені О.М. Бекетова.- Харків, 

2016. – 21 с. 

 

13)наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

1. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна 

теорія» (для студентів всіх економічних 

спеціальностей) / Уклад. : Є. І. Чернявська, О. 

А. Овєчкіна, М. Д. Крамчанінова. 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 

112 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7918) 

2. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна 

теорія» Ч. 2 (для студентів всіх економічних 

спеціальностей) / Уклад. : Є. І. Чернявська, О. 

А. Овєчкіна, М. Д. Крамчанінова. 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 

112 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7930) 

3. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Економічна теорія». Ч. 1 (для 

здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 076 



«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні 

економічні відносини») / Уклад. : О. А. 

Овєчкіна, Я. В. Бурко. Сєвєродонецьк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. 120 с. (Реєстр. номер 

свідоцтва 8335) 

4.Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Економічна теорія». Ч. 2 (для 

здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні 

економічні відносини») / Уклад. : О. А. 

Овєчкіна, Я. В. Бурко. Сєвєродонецьк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. 96 с. (Реєстр. номер 

свідоцтва 8378) 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України 

 

Сєрєбряк 

Ксенія Ігорівна  

 

Професор 

кафедри 

економіки і 

підприємництва, 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля, 

2009 р.  

«Економіка 

підприємства»,  

магістр з економіки 

підприємства 

АН № 37287644 

 

Доктор економічних 

наук, 

08.00.05 – Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка, 

Тема дисертації: 

«Розвиток інформаційної 

інфраструктури 

економічного 

співробітництва 

регіонів»,  

ДД № 007065 від         

16.05. 2018 р. 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Регіональна 

економіка та 

місцеве 

самоврядування 

(28) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Інформаційна 

економіка (14) 

Центр Європейських реформ 

навчання (Люксембург), сертифікат, 

Програма стажування за напрямом 

економіка, 2015 р. 

 
Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня д.е.н., 2018 р. 

 

University of Economics м. Варна 

(Болгарія), стажування, 120 

академічних часів; 4 кредити, доклад 

“Actualization background of 

marketing territorial development”, 

сертифікат № 00059 від 01.10. 2018 

Науково-педагогічний стаж 11 років 

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection, 

1. Sieriebriak K., Melnykova O. Economic 

Development of Eastern European Countries (on 

the example of Ukraine): Regional Aspect. Baltic 

journal of Economic Studies. Riga, 2018. 

September. Vol. 4, No 4. P. 306–313. DOI: 



Професор кафедри 

економіки і 

підприємництва, 

АП № 001370  

Від 16.12. 2019 р. 

 

 року. 

 
Стажування у Балтійській 

Міжнародній Академії "Стратегія 

підприємницької діяльності в 

інтересах сталого розвитку малого та 

середнього інноваційного 

підприємництва" (м Рига, Латвія), 

2019 р. 

 
Англійська мова (диплом магістра 

за спеціальністю викладач-

перекладач М 19 № 033351, від 31 

січня 2019 р.) 

10.30525/2256-0742/2018-4-4-306-314 (Web of 

Science) 

2. Zablodska I., Sieriebriak K., Kolomytseva O., 

Dzhumageldiyeva G., Rohozian Y. Interregional 

partnership as a background for the sustainable 

development: European facet. European Journal 

of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 2. 

P. 365-378. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n2p365 

(Web of Science) 

3. Semenenko I., Halhash R., Sieriebriak K. 

Sustainable development of regions in Ukraine: 

before and after the beginning conflict. 

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and 

Economic Policy. 2019. Vol.14, Issue 2. Р. 317–

339. DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of 

Science) 

4. Zablodskaya I., Tyazhrob I., Sieriebryak K. 

Strategic aspect of social investment in the 

context of regional development. Financial and 

credit activity: problems of theory and practice. 

2019. Vol. 4, No 31. P. 487–496. DOI: 

10.18371/fcaptp.v4i31.191002 (Web of Science) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України,  

1. Сєрєбряк К. І. Формування інформаційної 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад в контексті економічного 

співробітництва. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля. Сєвєродонецьк, 2017. № 2 (232). С. 92–

97. 

2. Сєрєбряк К. І., Заблодська Д. В. Розвиток 

міжрегіонального співробітництва на основі 

узгодженості інтересів: євро інтеграційний 

аспект. Ефективна економіка. [Електронний 

ресурс]. 2018. № 1. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-306-314
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p365
https://doi.org/10.24136/eq.2019.015
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.191002


&z=6377  

3. Сєрєбряк К. І., Белоусов Я. І. Проблеми 

формування регіональної інфраструктури 

управління ресурсним  забезпеченням 

економіки регіону. Економіка. Фінанси. 

Право. 2018. № 12/5. С. 13–15. 

4. Заблодська І. В., Сєрєбряк К. І., Бєлоусова 

Л. І., Карєлін С. І. Розвиток економіки регіонів 

України: інформаційно-комунікаційний 

(технологічний) аспект. Ефективна економіка. 

[Електронний ресурс]. 2018. № 5. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1

&z=6815 

5. Сєрєбряк К. І., Ахромкін Є. М., Бєлоусова 

Л. І., Літвінова І. М. Оцінювання 

підприємницького клімату об’єднаної 

територіальної громади в контексті розробки 

стратегії  розвитку. Економіка та право. 

Серія: Економіка. 2019. № 1 (52). С. 51–57. 

6. Сєрєбряк К. І. Дослідження формування 

інноваційної інфраструктури: організація 

інноваційного процесу на підприємстві. 

Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 6. С. 33–

37. 

7. Сєрєбряк К. І. Пріоритетні  аспекти 

організаційно-управлінської діяльності 

корпорацій та їх інвестування. Економіка. 

Фінанси. Право. 2019. № 9/1. С. 11–15. 

8. Сєрєбряк К. І. Кластерна політика 

розвитку промислового комплексу регіонів 

України. Збірник наукових праць «Проблеми 

системного підходу в економіці». 2019. № 4 

(72). Ч. 2. С. 130–135. DOI: 10.32782/2520-

2200/2019-4-49  

9. Сєрєбряк К. І. Застосування системно-

синергетичного підходу у дослідженні 

інноваційної стійкості промислових систем 

регіону. Науково-виробничий журнал 

«БІЗНЕС-НАВІГАТОР». 2019. № 4 (53). 

С. 142–145. 



10. Сєрєбряк К. І., Розмислов О. М. 

Парадигма ефективного функціонування 

інвестиційного процесу соціально-

економічного розвитку регіону. Науково-

виробничий журнал «Часопис економічних 

реформ». 2019. № 3 (35). С. 83–91. 

11. Cieriebriak K. I., Hrechana S. I., Zablodska 

D. V. Development of united territorial 

communities in the East of Ukraine. Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. 2019. № 

4 (252). Ч. 2. С. 17–22. 

12. Сєрєбряк К. І., Соломатіна Т. В. 

Стратегічний фінансовий потенціал 

формування капіталу суб’єктів 

господарювання аграрного сектора економіки. 

Наукове фахове видання України 

Міжнародний Науково-практичний журнал 

«Економіка та держава». 2019. груд. № 12. С. 

39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39 

13. Сєрєбряк К. І., Рогозян Ю. С. Аналіз 

наукових підходів до проблематики 

визначення та систематизації параметрів 

позиціонування територій локального рівня. 

Економіка та держава. 2020. № 5. С. 6–10. 

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6 

14. Сєрєбряк К. І., Бєлоусов Я. І. Дослідження 

особливостей та переваг стратегічного 

планування розвитку регіонів. Економіка. 

Фінанси. Право. 2020. № 5/1. С. 33–37. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Сєрєбряк К.І. Інформаційна інфраструктура 

економічного співробітництва регіонів 

України: питання теорії та практики розвитку : 

[монографія] / К.І. Сєрєбряк. – К. : СПД 

Чалчинська Н.В., 2017. – 408 с. ISBN 978-966-

97599-7-9 

 



11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) 

Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 

СНУ ім. В. Даля, 

Опонент  

У  2018 році - дисертаційної роботи на 

здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук Богдан  Наталії  Миколаївни  

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка, 

виконаної  в Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. 

Бекетова. 

У 2017 році – дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних 

наук Гвініашвілі Тетяни Зурабівни за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами, виконану в 

Дніпропетровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування, 

1. Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальних завдань з дисципліни 

«Планування і контроль на підприємстві» / 

Уклад. : І. М. Семененко, К. І. Сєрєбряк. / 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 

29 с. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Регіональна економіка 

та місцеве самоврядування» / Уклад. : К. І. 

Сєрєбряк, М. В. Касаткіна, О. В. 



Ольшанський. / Свідоцтво про публікацію 

електронного навчально-методичного видання 

№ 7914 від 01 лют. 2018 р. 28 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Грантрайтинг і 

фандрайзинг» для здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями 051 «Економіка», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» / Уклад. : І. М. Семененко, Р. А. 

Галгаш, К. І. Сєрєбряк. / Свідоцтво про 

публікацію електронного навчально-

методичного видання № 8022 від 01 квіт. 2019 

р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2019. 35 с. 

4. Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Економічна ефективність 

діяльності підприємства» / Уклад. : К. І. 

Сєрєбряк, М. Д. Крамчанінова, В. В. 

Вахлакова. / Свідоцтво про публікацію 

електронного навчально-методичного видання 

№ 7979 від 05 берез. 2019 р. / Сєвєродонецьк : 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 53 с. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України" 

Член ГО «Асоціація вчених- вимушено 

переміщених осіб» 

 

 

2018 – Стипендіат Стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених 
Швець Наталія 

Вячеславівна 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Сєвєродонецький 

технологічний 

інститут 

Східноукраїнського 

державного 

університету, 

Кандидат економічних 

наук , 08.06.01 – 

Економіка, організація і 

управління 

підприємствами. Тема 

дисертації: 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Макроекономік

а (26); 

Економіка 

Фундація «Інститут розвитку 

міжнародної співпраці» (Польща), 

сертифікат курсу підвищення 

кваліфікації для науково-

педагогічних працівників за 

фаховим напрямом «Економіка», 

Науково-педагогічний стаж 22 роки 

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 



1998 р.,  

«Економіка 

підприємства», 

інженер-економіст 

АН № 10607966  

«Організаційно-

економічний механізм 

управління відтворенням 

основних засобів 

підприємства (на 

прикладі підприємств 

хімічної 

промисловості)», 

ДК № 032909 від  

09.02.2006 р. 

 

Доцент кафедри 

економіки підприємства 

12 ДЦ № 022646 від 

12.09.2009 

підприємства та 

мікроекономіка 

(17) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Стратегічне 

управління 

соціально-

економічними 

системами (14);  

Організація та 

управління 

бізнесом (21) 

 

 

28.04.2017 р. 

 

Краківський економічний 

університет (Польща), сертифікат 

NR 2106/MSAP/2020, програма 

«Нові та інноваційні методи 

навчання», 09.10.2020 р. 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection, 

 

H. Shevtsova, N Shvets, M. Kramchaninova, H. 

Pchelynska. In search of smart specialization to 

ensure the sustainable development of the post-

conflict territory: the case of the Luhansk region 

in Ukraine. European Journal of Sustainable 

Development. 2020. Vol. 9, No 2. P. 512–524. 

DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p512  (Scopus, 

Web of Science) 

 

Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., 

Shvets N., Pchelynska H. A Conceptual 

Framework for Developing of Regional 

Innovation Ecosystems. European Journal of 

Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 3. P. 

626–640. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n3p626 

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.

024  (Scopus, Web of Science) 

 
2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Швець Н.В. Сучасні тенденції та 

особливості інноваційного розвитку світової 

хімічної індустрії // Вісник СНУ ім. В. Даля. 

№10 (240). – 2017. – С. 144-149. 

2. Шевцова Г.З., Швець Н.В. Кластеризація 

хімічної промисловості: європейський досвід 

та уроки для України // Вісник економічної 

науки України. - 2017. - № 2 (33). – С. 103-109. 

3. Швець Н.В., Шевцова Г.З. Удосконалення 

методичних підходів до оцінювання 

конкурентоспроможності галузі // 

Економічний вісник Донбасу. - 2018. - № 2 (52), 

С. 114-123. 

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.024
https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.024


4. Амоша О.І., Шевцова Г.З., Швець Н.В. 

Передумови смарт-спеціалізації Донецько-

Придніпровського макрорегіону на основі 

розвитку хімічного виробництва // Науково-

практичний журнал «Економіка 

промисловості» 2019, № 3 (87), С. 5-33 

5. Швець Н. В., Ізюмська А. В. Малий бізнес в 

Україні: аналіз стану та тенденції. Вісник 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. 2019. № 

2 (258). C. 108–117. DOI: 10.33216/1998-7927-

2020-258-2-108-117 

6. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Розвиток 

підприємництва та його роль у реалізації 

підходу смарт-спеціалізації в Україні. 

Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 

53–66. DOI: 10.12958/1817-3772-2020-2(60)-53-

66 

 

3) наявність виданого навчального 

посібника, монографії 

Забезпечення сталого розвитку регіону: 

економічні, управ- 

лінські, правові та інформаційно-технічні 

аспекти : колектив- 

на монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. 

Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за 

заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – 

Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 

– 282 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового 

видання; 

Керівник НДР «Організаційно-економічне 

https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-53-66
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-53-66


забезпечення розвитку виробничих систем 

регіону на засадах самоорганізації», № 

держреєстрації  0113U002237 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Проектний аналіз» (для 

студентів 4 курсу напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» 

(електронне видання)) / Уклад. : Н. В. Швець. 

/ Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2017. 38 с. (Реєстр. номер 7515). 

2. Методичні вказівки до практичних 

занять «Економіка підприємства та 

мікроекономіка» частина ІІ «Економіка 

підприємства» (для студентів першого рівня 

вищої освіти, що навчаються за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (електронне видання)) / Уклад. : 

Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. / 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2018. 139 с. (Реєстр. номер 7784). 

3. Методичні вказівки до практичних 

занять «Економіка та організація 

виробництва» (для студентів інженерних 

спеціальностей (електронне видання)) / 

Уклад. : Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. / 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 



2018. 141 с. (Реєстр. номер 7846). 

4. Методичні вказівки для самостійної 

роботи «Економіка підприємства та 

мікроекономіка» ч. ІІ «Економіка 

підприємства» (для студентів першого рівня 

вищої освіти, що навчаються за 

спеціальностями 051 «економіка», 071 «Облік 

і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (електронне 

видання)) / Уклад. : Н. В. Швець, М. В. 

Касаткіна. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2019. 95 с. (Реєстр. номер 8097). 

5. Методичні вказівки до підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи (для здобувачів 

першого рівня вищої освіти, що навчаються 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

(електронне видання)) / Уклад. : І. М. 

Семененко, Н. В. Швець, Я. В. Бурко. / 

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. 34 с. (Реєстр. номер 8298). 

6. Методичні вказівки до підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи (для здобувачів 

першого рівня вищої освіти, що навчаються 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (електронне 

видання)) / Уклад. : Р. А. Галгаш, Н. В. 

Швець, Я. В. Бурко. / Сєвєродонецьк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер 

свідоцтва 8332).  

 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 



робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів; 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Керівництво студентами: Піддубною К.О., гр. 

ЕП-14д, 2018 р., 1 місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності)» 

 

Паничок Марина Юріївна, гр. ЕК-16д,  

спеціалізація "Економіка та економічна 

політика", І місце у І турі, ІІІ місце у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт СНУ ім. В. Даля, 

2018-2019 рр. 

Паничок Марина Юріївна, гр. ЕК-16д,  



спеціалізація "Економіка та економічна 

політика", І місце у І турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових студентських робіт СНУ 

ім. В. Даля, грудень 2019-2020 рр. 

 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій 

 

Науково-аналітична записка "Актуальні 

тренди та проблеми розвитку хімічної 

промисловості України" (Лист ПрАТ 

"Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" 

№030000/100000-0202 від 04.10.2018 р.) 

 

Науково-аналітична записка "Пропозиції до 

проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської 

області на основі розвитку потенціалу 

хімічного комплексу" (Лист 

Дніпропетровської ОДА №587/0/31-19 від 

04.06.2019р.); 

 

Науково-аналітична записка "Формування 

смарт-спеціалізації Донецько-

Придніпровського макрорегіону на основі 

неіндустріальної модернізації потенціалу 

хімічного комплексу" (Лист Верховної Ради 

України №740 від 15.07.2019 р.); 

 

 Науково-аналітична записка "Потенціал 

хімічного комплексу Донецького 

економічного регіону в контексті формування 

регіональних стратегій на засадах смарт-

спеціалізації" (Лист Донецької ОДА 

№6/1110/40-19/09 від 06.08.2019 р.); 

 

Науково-аналітична записка "Смарт-

спеціалізація Луганської області на основі 



використання потенціалу хімічного кластеру 

регіону" (Лист Луганської ОДА №22-09/02-

2572 від 16.10.2019 р.) 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член Луганського відділення Громадської 

організації "Спілка економістів України" 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

Договір про творчу  співпрацю з ТОВ 

«Хімтехнологія». 

Член робочої групи з розроблення проектів 

Стратегії розвитку Луганської області та 

планів заходів з їх реалізації 

 

Штапаук 

Сергій 

Сергійович 

Доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Східноукраїнський 

державний 

університет, 1998 

р., «Менеджмент у 

виробничій сфері», 

менеджер 

АН № 10619965 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.04 Економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності). Тема 

дисертації: 

«Організаційне 

проектування 

інвестиційного процесу 

торговельного 

підприємства»,  

ДК № 059105  від 

10.03.2009 р. 

 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

економічної безпеки 

12ДЦ № 032707 від 

26.10.2012. 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Організаційна 

поведінка (28) 

Економіка та 

організація 

інвестиційної 

діяльності (20) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Інституційна 

економіка (14) 

Докторантура СНУ ім. В. Даля, 

2017–2019 рр. 

Науково-педагогічний стаж 13 р. 

 

Види та результати згідно з п. 30 Ліцензійних 

умов: 

 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection, 

1. Shchepkina N., Shtapauk S. S., Krivulia P. V. 

Project offices as the locus of corporate 

innovative systems genesis. Proceedings of the 

2019 : International SPBPU Scientific Conference 

on Innovations in Digital Economy «SPBPU IDE 

'19». New York : ACM, 2019. Art. No. 29. P. 1–

8. DOI: 10.1145/3372177.3373322. (Scopus) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України; 



1. Штапаук С. С. Проектирование регулярной 

деятельности предприятия // Вісник СНУ ім. 

В. Даля. 2016. № 6 (230). С. 203–209.  

2. Штапаук С. С. Діяльність як предмет і 

об'єкт праксиології // Соціально-економічний 

розвиток регіонів в контексті міжнародної 

інтеграції. 2017. № 25 (14). С. 88–93.  

3. Штапаук С. С. Ентропія як міра 

впорядкованості економічної системи // 

Вісник СНУ ім. В. Даля. 2017. № 6. С. 250–

256.  

4. Штапаук С. С. Відстрочений вибір 

інвестиційного проекту в стадії впровадження 

// Управління проектами та розвиток 

виробництва. 2018. № 3 (67). С. 64–78. 

5. Штапаук С. С. Феномен самоорганізації 

економічної техноструктури // Вісник СНУ ім. 

В. Даля. 2018. № 4 (245). С. 114–119.  

6. Кривуля П. В., Штапаук С. С. 

Ситуационные параметры описания и анализа 

графика освоения инвестиций // Управління 

проектами та розвиток виробництва. 2018. 

№ 4 (68). С. 35–55. 

7. Штапаук С. С. Постановка завдання 

визначення точки вибору альтернативних 

інвестиційних проектів в стадії впровадження 

// Наукові вісті Далівського університету. 

2019. №17. DOI: 10.33216/2222-3428-2019-17-

13. 

8. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Условия 

решения задачи отсроченного выбора 

варианта типового проекта на примере 

инвестиционного процесса торгового 

предприятия // Наукові вісті Далівського 

університету. 2020. № 18. DOI: 10.33216/2222-

3428-2020-18-8. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Забезпечення сталого розвитку регіону: 



економічні, управлінські, правові та 

інформаційно-технічні аспекти : колективна 

монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-

Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. 

І. Клюс., Н. В. Швець. Сєвєродонецк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2017. 282 с. 

 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Управління проектами» для 

здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання освітнього ступеню магістра за 

спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність / уклад.: О. В. Бірюков, 

П. В. Кривуля, М. Д. Крамчанінова, 

С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. 48 с. 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років; 

ТОВ ВКФ «ЛІА-ЛТД», 2000-2014 рр.,ТОВ 

«ЛЮТАРС Девелопмент», з 2020 р. 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

Наукове консультування керівництва ТОВ 

«Водолія» у 2014-2018 рр. 

 
 
 
 


