Зведена інформація про викладачів ОП
№
з/п
1

1.

Прізвище, ім’я,
Найменування
по батькові
посади
викладача
2
Біленко Олена
Вікторівна

3
Доцент
кафедри
економіки та
митної
справи

Кваліфікація
викладача

Науковий ступінь,
вчене звання

4
Запорізький
державний
університет,
1996 р.,
спеціальність
«Облік і аудит»,
кваліфікація:
економіст, ЛЗ
ВЕ № 004479

5
Кандидат
економічних наук,
08.09.01 Демографія,
економіка праці,
соціальна економіка
і політика, тема
«Формування і
регулювання ринку
праці сфери
фінансових послуг в
Україні», ДК №
030524 від
15.12.2005р.,
доцент кафедри
управління
персоналом і
економіки праці,
атестат 12ДЦ №
036050 від
10.10.2013 р.)

Навчальні
дисципліни, що
їх викладає
викладач на ОП
6
Митна політика і
митне
регулювання

Професійна активність
7
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;
1. Біленко
О. В., Карпенко А.В.
Освітня складова конкурентоспроможності
робочої сили на ринку праці сфери
фінансових послуг. Інституціональний
вектор економічного розвитку: Зб. наук.
праць МІДМУ «КПУ». Вип.5 (1). 2012.
С.263-270.
2. Біленко О. В. Тенденції розвитку
ринку праці в аграрному секторі економіки
України. Зб. наук. праць ТДАУ(економ.
науки). 2012. № 3(19). С.24 -33.
3. Біленко
О. В. Менталітет
як
інституціональний
чинник
розвитку
людського капіталу. Інституціональний
вектор економічного розвитку: Зб. наук.
праць МІДМУ «КПУ».Вип. 5 (2). 2012. С.
26 – 34.
4. Біленко О. В. Регулювання ринку
праці сфери фінансових послуг. Зб. наук.
праць ТДАУ(економ. науки). 2013. №2 (22) ,
том 6. С. 41-50.
5. Біленко
О.В., Карпенко А.В.
Протекціонізм у митній політиці в умовах
глобалізації. Збірник наукових праць
Таврійського
державного
агротехнологічного університету імені

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
8
Центральноукраїнський
національний
технічний
університет,
свідоцтво
№006/2019,
«Інноваційні
методи і підходи
до викладання
дисциплін
«Управління
трудовим
потенціалом»,
«Комерційна
діяльність»30.05.
2019 р. (150
годин/ 5
кредитів)
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/bylenko_stazhy
rovka_2019.pdf

Дмитра Моторного (економічні науки). №1
(41), 2020. С.20-26
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Біленко О. В. Управління трудовим
потенціалом (р. 2.1 – 2.2; 2.4 – 2.9; 2.13 – 2.15;
2.17). Управління персоналом та економіка
праці. Комплексний державний іспит :навч.
посіб. / В.О. Толок, О.О. Васильєва, А.В.
Карпенко та ін. ; за ред. проф. В.О. Толока.
Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. 376c.
2. Біленко
О.В.
Ментальні
детермінанти розвитку людського капіталу.
Соціально-економічні
аспекти
інноваційного розвитку людських ресурсів :
колективна монографія / за заг. ред. М. В.
Ґудзь і А. В. Карпенка. ЗНТУ. 2017. С. 7- 20.
3. Біленко О.В. Митна політика в
умовах глобалізації. Трансформація та
розвиток митної справи в умовах нової
економіки: колективна монографія / за заг.
ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; НУ
«Запорізька політехніка». 2019. С. 25 - 40
13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування;
1. Методичні
рекомендації
до
самостійної
роботи
з
дисципліни
«Управління трудовим потенціалом» для
студентів напряму підготовки 6.030505
Управління персоналом та економіка праці.
/ Укл.: О.Є. Галан, О.В.Біленко. ЗНТУ,

2016. – 66с.
2. Методичні вказівки до курсу
«Митна політика і митне регулювання» для
студентів спеціальності 051 Економіка за
освітньою програмою Митна справа / Укл.:
О.В. Біленко, А.В. Карпенко. - Запоріжжя:
НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 40 с.
3. Методичні
рекомендації
щодо
виконання контрольної роботи з дисципліни
«Митна політика і митне регулювання» для
студентів спеціальності 051 «Економіка» за
освітньою програмою «Митна справа»
(заочна форма навчання) / Укл.: А.В.
Карпенко, О. В. Біленко. - Запоріжжя: НУ
«Запорізька політехніка», 2019. – 15.
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. Біленко
О.В. Митна політика
держави: зміст і реалізація в сучасних
умовах. Тиждень науки-2020. Факультет
міжнародного туризму та економіки. Тези
доповідей науково-практичної конференції,
Запоріжжя,
13–17
квітня
2020
р.
[Електронний ресурс] / Редкол. : В. В.
Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.
Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,
2020. С. 109 – 110.
2. Біленко О.В., Ширіна О.О. Кадрова
політика на підприємствах в азійських
країнах. Підприємницька модель економіки
та управління розвитком підприємства:
тези ІI Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8
листопада 2019 р. ДУ «Житомирська
політехніка». 2019. С.37-41.

3. Біленко О.В. Комерційна діяльність
в умовах цифрової економіки. Стратегічні
пріоритети трансформації економіки в
умовах цифровізації : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф., 29–30 жовтня 2019 р.
Запоріжжя. 2019. С. 31-33.
4. Біленко О.В., Ширіна О.О. Підходи
до управління персоналом в зарубіжних
компаніях.
Управління
соціальноекономічними
трансформаціями
господарських процесів: реалії і виклики:зб.
тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф., 6-7 квітня 2020 р.
Мукачево: МДУ, 2020. C.131-133.
5. Біленко О. В. Праця й зайнятість як
фактори забезпечення людського розвитку.
Стратегічні імперативи розвитку туризму та
економіки в умовах глобалізації : матеріали
Міжнарод.наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя,
30-31 березня 2017 р.) : в 2 т. / за заг. ред.
проф. В. М. Зайцевої. ЗНТУ. 2017. Т. 2.
С. 43-45.

2.

Ґудзь Марина
Вікторівна

Професор
кафедри
економіки та
митної
справи

Сумський
Кандидат
державний
історичних наук,
педагогічний
07.00.01 – історія
інститут ім. А.С. громадських рухів та
Макаренка, 1986 політичних партій,
р., спеціальність тема «Ради народних
«Історія та
депутатів трудящих
педагогіка»,
в період
кваліфікація:
хрущовської
вчитель історії та
«відлиги», КН
суспільствознавс
№000203 від

Глобальна
економіка

17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Працює на кафедрі з 2010 року
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. Gudz M., Gudz P., Vdovichena O.,
Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches
for Planning the Architecture for Urban
Economic Space. In: Onyshchenko V.,
Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A.
(eds) Proceeding softhe 2nd International

Міжнародне
стажування з
менеджменту
протягом 14.10.
по 15.12. 2019 р
Університет
«Познаньська
політехніка»,
(Сертифікат від
13.12.2019);2. з
01.03. по

тва, методист з
виховної роботи,
ЛВ № 431204 від
30.06.1986 р.;
Азовський
регіональний
інститут
управління при
ЗДУ, 2001 р.,
спеціальність
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація:
менеджер, ДСК
№ 004203 від
24.05.2001 р.

28.08.1992 р.,
доцент кафедри
менеджменту та
правового
забезпечення
господарської
діяльності, 02ДЦ №
001656 від
16.02.2006
Доктор економічних
наук, 08.00.05
Розвиток
продуктивних сил і
регіональна
економіка, тема
«Формування та
реалізація стратегії
ефективного
використання
потенціалу
приморських
курортнорекреаційних
територій», ДД №
00133 від 10.11.2011
р., професор
кафедри
менеджменту
готельного,
курортного та
туристичного
сервісу, 12ПР №
009132 від
17.01.2014 р.

Conference on Building Innovations. ICBI
2019. Lecture Notes in Civil Engineering,
vol 73. Springer, Cham
https://link.springer.com/chapter/10.1007%
2F978-3-030-42939-3_57
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-429393_57
2. Gudz M.V., Gudz P.V., Sydoruk I.S.,
KunaievA.Yu. Financial component of
estimation of efficiency of management of
enterprise on basis of BSC. Збірник наукових
праць
Фінансово-кредитна
діяльність:
проблеми теорії та практики. Том 4, № 31
(2019)
http://fkd.org.ua/article/view/190804
DOI:
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190804
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;
1.Гудзь М.В., Ґудзь П.В. Визначення
диспропорцій використання економічного
потенціалу Запорізького регіону. Збірник
наукових праць «Регіональна економіка».
2016.№ 4. (26). С.52-60.
2.Gudz M. Harmonizacja regionalnego
rynku siły roboczej zogólnoeuropejską polityką
zatrudnienia. Науково-виробничий журнал
«Бізнес-навігатор» серія: «Економіка і
підприємництво», 2016. № 4. С.189-197.
(польською мовою).
3.Гудзь М.В. Аналіз використання
сучасних форм працевлаштування трудових
ресурсів у регіоні. Науковий вісник
Бердянського університету менеджменту та
бізнесу. 2016. № 4. С.127-133.
4.Гудзь М.В., Ґудзь П.В. Визначення

30.04.2020 р.
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/1_certyfikat_gu
dz_m_miznar_staz
20192020_kwalif.jpg
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/3_certificate_pr
ofgudz_m_poznan
_univer_politech2
019_kwalif.pdf
Університет
Вроцлавська
Політехніка (м.
Вроцлав,
Республіка
Польща).
(Сертифікат від
17.06.2020 р).
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/4_certyfikat_pr
of_gudz_m_staz_p
olitech_wroclaw_2
020_kwalif.pdf
Науковий
симпозіум
«Aktualne
wyzwania w
gospodarce i
spoleczenie a
systwmy
wartosci»,

сценаріїв
виробництва
Валового
регіонального продукту. Економіка та
право. 2016. № 2. С. 97-110.
5.Gudz
M.,
P.Michałek
Czynniki
kształtującewzrost i rozwój gospodarczy w
Polsce w latach 2006-2015. Економічні
інновації. Збірник наукових праць. 2017.
вип.64. C.77-81. (польською мовою)
6.Гудзь М.В., Сидорук І.С. Методичні
підходи до оцінки ефективності реалізації
проектів регіональної програми підтримки
малого
підприємництва.
Економічний
вісник
Запорізького
національного
технічного університету. 2017. № 1. С.165174.
7.Гудзь М.В. Українські реалії та
перспективи
формування
та
функціонування біржової та електронної
торговлі. Ефективна економіка.-2017.-№
10.- (Електронне видання ) – Режим доступу
до
журналу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=
6093
8.Гудзь
М.В.,
Васильєва
О.О.
Особливості електронної комерції в сфері
туристичних послуг. Збірник наук. Праць
Таврійського
державного
агротехнологічного
університету
(Економічні науки). За ред. М.Ф. Кропивка.
Мелітополь, 2017. № 3 (25). С.70-76.
9.Гудзь
М.В.
Біржова
торгівля:
вітчизняний та іноземний досвід. Збірник
наукових праць Таврійського державного
агротехнологічного
університету
(економічні науки).За ред. Л.В. Синяєвої.
Мелітополь:
Вид-во
Мелітопольська
типографія «Люкс», 2017. № 3.С. 203-210.
10.Гудзь М.В., Плинокос Д,Д., Цавалюк

14.06.2020 р.
сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/8_certyfikat_pr
of_m.gudz_polsk_
wrocl_int_maxawebera_20
20_kwal.jpg

К.А. Підходи до формування стратегії
інтернаціоналізації закладу вищої освіти.
Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво. 2019. № 4(109). С.38-42
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/j
ournal/2019/4_2019/4_2019.pdf
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Гудзь М.В. Сучасний стан та форми
використання трудових ресурсів регіону. С.
131-145. Соціально-економічні аспекти
інноваційного розвитку людських ресурсів:
колективна монографія / за заг. Ред М.В.
Гудзь і А.В. Карпенка; Запорізький
національний технічний університет. –
Запоріжжя : «Просвіта», - 2017. – С.336.
2. Гудзь М.В. Становлення та тенденції
електронної
комерції
в
контексті
інноваційного
розвитку.
С.148162.Соціально-економічні
аспекти
інноваційного розвитку людських ресурсів:
колективна монографія / за заг. ред Гудзь
М.В. і Карпенка А.В. Запоріжжя :
«Просвіта». 2017.
3. Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне
адміністрування регіональним і локальним
туристичним
розвитком
на
основі
узгодження інтересів учасників ринку
Перспективи розвитку туризму в Україні та
світі: управління, технології, моделі. За ред.
проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во
Луцький
національний
технічний
університет, 2020. 256 с. с.112-136.
7) робота у складі експертних рад з
питань проведення експертизи дисертацій
МОН або галузевих експертних рад

Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, або Акредитаційної
комісії, або їх експертних рад, або
міжгалузевої експертної ради з вищої
освіти Акредитаційної комісії, або трьох
експертних
комісій
МОН/зазначеного
Агентства,
або
Науково-методичної
ради/науково-методичних
комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
1.Голова
комісії
акредитаційної
експертизи підготовки бакалаврів з напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент» у
Приватному вищому навчальному закладіінституті
«Українсько-американський
університет Конкордія» 12-14.06.2018 р.
(Наказ МОНУ №04.06/18.м Київ № 1060-л)
2.Голова експертної комісії з метою
проведення
ліцензійної
експертизи
підготовки бакалаврів з напряму підготовки
6.140103 «Туризм» у Маріупольському
державному університеті. 18- 20.06.2014 р.
(Наказ МОНУ №2254л від 10.06.2014).
8)
виконання
функцій
наукового
керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного
редактора/члена
редакційної
колегії
наукового видання, включеного до переліку
наукових фахових видань України, або
іноземного
рецензованого
наукового
видання;
1.Керівник теми НДР кафедри економіки
та митної справи на 2018-2021 н.р.» 07418
«Дослідження
соціально-економічних
аспектів розвитку людського потенціалу на
рівні держави, регіону та підприємницьких
структур».

10) організаційна робота у закладах
освіти на посадах керівника (заступника
керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення
(наукової установи)/ філії/кафедри або
іншого відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової
установи)/навчальнометодичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчальнонаукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого
секретаря
закладу
освіти
(факультету,
інституту)/відповідального
секретаря
приймальної комісії та його заступника;
1.Завідувач
кафедри
управління
персоналом та економіки праці (2017-2018
рр.)
11) участь в атестації наукових
працівників як офіційного опонента або
члена постійної спеціалізованої вченої ради
(не менше трьох разових спеціалізованих
вчених рад);
1. Член спеціалізованої вченої ради по
захисту кандидатських і докторських
дисертацій в Луцькому національному
технічному університеті Д 32.075.03
Спеціальність
08.00.05
–
Розвиток
продуктивних сил i регіональна економіка з
2015-2017 рр.
2. Офіційний опонент:11 дисертаційних
робіт3-х докторських та 8 кандидатських
дисертацій:
Опонування дисертаційних робіт:
1.Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Краснокутської Юлії Вадимівни на
тему «Оцінка і прогнозування рівня

забезпечення
регіону
трудовими
ресурсами», подану на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю
08.00.05
–
Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка у
спеціалізовану вчену раду Д 20.051.12
ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника»
28.09.17 р. м. Івано-Франківськ.
2.Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Іванченко Галини Валеріївни на
тему «Формування кластерних утворень та
моделей розвитку регіону», подану на
здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.05
– Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка у спеціалізовану вчену раду
Д.58.082.03. Тернопільського національного
економічного
університету
МОН
України,30.11.2015, Тернопіль.
3. Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Ведмідь Надія Іванівна на тему
«Сервісне управління підприємствами курортнорекреаційної сфери», представлену на
здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.04
– економіка та управління підприємствами (за
видами
економічної
діяльності)у
спеціалізовану вчену раду Д 26.055.01
Київського національного торговельноекономічного університету, 26.11.2014р.,
м.Київ.
4. Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Паладі Альони Василівни на тему
«Регулювання ринку туристичних послуг в
Україні»,
представлену
на
здобуття
наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка

та управління національним господарством
у спеціалізовану вчену раду К 79.137.01
Чернігівського
державного
інституту
економіки і управління, 24.10.2013р.,м.
Чернігів.
5.Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Крахіної Валентини Анатоліївни на
тему:
«Інфраструктурне
забезпечення
інвестиційної діяльності в регіонах»,
представлену на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю
08.00.05
–
Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка у
спеціалізовану вчену раду К 08.085.04 при
Державному вищому навчальному закладі
«Придніпровська
державна
академія
будівництва та архітектури»,03.07.2013р.,
м. Дніпропетровськ.
6.Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Сидорук Світлани Володимирівни
на тему «Розвиток регіональних ринків
готельних послуг», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка у
спеціалізовану вчену раду Д. 32.075.03 в
Луцькому
національному
технічному
університеті, 26.04.2020р., м. Луцьк.
7. Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Буднікевич Ірини Михайлівни на
тему: «Формування системи маркетингу
міста», поданої на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю
08.00.05
–
Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка у
спеціалізовану вчену раду Д 35.154.01 в
Інституті регіональних досліджень НАН
України, 27.02.2013р., м. Львів.

8. Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Онищенка Сергія Костянтиновича
на тему «Інтеграційна трансформація
підприємств курортно-рекреаційної сфери
АР Крим», подану на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 - Економіка та
управління підприємствами (підприємства
туристично-рекреаційного комплексу) у
спеціалізовану вчену раду Д 52.051.06 у
Таврійському національному університет
імені В.І. Вернадського, 08.02.2013р., м.
Сімферополь.
9.Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Чаргазії Тамари Зурабівни, виконану
на
тему
«Підвищення
інвестиційної
активності
в
економіці
великого
промислового міста», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка у
спеціалізовану вчену раду Д11.170.01 в
Інституті економіко-правових досліджень
Національної
академії
наук
України,07.11.2012 м. Донецьк.
10. Офіційний опонент на дисертаційну
роботу Безуглого Ігоря Володимировича
«Формування
стратегії
екологоекономічного
розвитку
рекреаційнотуристичних систем», представлену на
здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.03
– Економіка та управління національним
господарством у спеціалізовану вчену раду
К 79.137.01 Чернігівського державного
інституту
економіки
і
управління
28.11.2012, м. Чернігів.
11.Офіційний опонент на дисертаційну

роботу Матвійчук Людмили Юріївни
«Організаційно-економічний
механізм
використання та охорони туристичних
ресурсів», подану на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю
08.00.06
–
Економіка
природокористування
та
охорони
навколишнього
середовища
у
спеціалізовану вчену раду Д. 32.075.03
Луцького
національного
технічного
університету Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України 29.06.2012р, м.
Луцьк.
3.Експерт по захисту кандидатських
дисертацій -3 :
Д.е.н., проф. М.В. Гудзь протягом 20152016 рр. приймала участь у якості експерта
по захисту трьох кандидатських дисертацій
за спеціальністю 08.00.05 в Луцькому
національному технічному університеті Д
32.075.03:
1.Сидорук І.С., дисертаційна робота на
тему
« Формування
та
реалізація
регіональних програм підтримки малого
підприємництва », 02.10.2015р.
2.Клімович О. М., дисертаційна робота
на
тему:
«Організаційно-економічне
забезпечення
міжрегіонального
співробітництва», 03.10.2015р.
3. Левчук В. Ю., дисертаційна робота на
тему
«Транскордонний
ефект
співробітництва прикордонних регіонів»,
05.02.2016р.
13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та

дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування;
1. Методичні рекомендації з виконання
контрольних
робіт
з
дисципліни
«Менеджмент» для студентів напряму
підготовки
6.030505“Управління
персоналом та економіка праці ” (заочна
форма навчання) / Укл.: М.В. Гудзь –
Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 30 с.
2.Гудзь М.В. Менеджмент: конспект
лекцій для студентів спеціальності 051
«Економіка» за освітньою програмою
“Управління персоналом і економіка праці”.
Запорізьк. нац. техн. ун-т – Запоріжжя:
ЗНТУ, 2017. 112 с.
3.Методичні рекомендації до самостійної
роботи з дисципліни «Менеджмент» для
студентів напряму підготовки 6.030505
“Управління персоналом та економіка праці”
(денна та заочна форма навчання) / Укл.:
М.В. Гудзь. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 51 с.
4.Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Організація праці
менеджера» для студентів денної та заочної
форм
навчання
спеціальності
051
«Економіка» за освітньою програмою
«Управління персоналом та економіка праці»
/ Укл.: Гудзь М.В. Запоріжжя: НУЗП, 2020.
26 с.
5.Методичні вказівки до виконання
практичних занять і контрольних робіт з
дисципліни «Організація праці менеджера»
для студентів денної та заочної форми
навчання спеціальності 051 «Економіка» за
освітньою
програмою
«Управління
персоналом та економіка праці» / Укл.: Гудзь

М.В. – Запоріжжя: НУЗП, 2020. 82 с.
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.Gudz Maryna, Anastasiia Atalai. Ways to
resolve the problem of staff turnover at
industrial enterprises. European Journal оf
Economics And Management. Volume 5. Issue
2. 2019. p.156-164. Чехія
2.Maryna Gudz, Petro Gudz. Inclusive
development of the region’s economy: the
challenges of globalization and the possibility
of regionalization Roczniki Ekonomiczne
KPSW w Bydgoszczy. 2019. 12. s.93-100.
Польща
http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/rocznikiekonomiczne-kpsw/roczniki-ekonomiczne-nr12
3.Maryna Gudz, Petro Gudz. В2В clients'
estimation of airports' complex service quality/
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskie.
Organizacja i Zarządzanie. 2019. №7. s.97119. Польща
4.Gudz, Maryna V., Kryvovyazyuk, Igor
V., Kovalska, Liubov L., Gudz, Petro V.,
Kaminska, Iryna M. Manage business
effectively: analysis and forecasting MNC
market opportunities. Revista Espacios. Vol. 41
(29) 2020. Art. 7 р. 94-106. ISSN: 0798-1015.
https://www.revistaespacios.com/ Венесуела
5.Gudz Maryna, Gudz Petro. Rebranding of
industrial region: theory and provison
instruments/ European Journal of Management
and Social Science. 2020. № 1. р. 38-45.
Польща

16) участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю;
Член
Польського
консалтингового
товариства
Макса
Вебера.
Polskie
Towarzystwo Naukowe Maxa Webera.
http://www.imw.edu.pl/rada-naukowa
17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Президент з розвитку громадської
організації
Асоціація
«Європейський
шлях», 2002-2017рр:
- реалізовано понад 30 міжнародних
проектів
у
сфері
муніципального
управління,
громадської
освіти,
молодіжного підприємництві, у т.ч. вперше
в Україні успішно впроваджено в практику
муніципального управління Бердянської
мерії систему управління якістю на
організаційні та управлінські послуги ISO
9001:2000;
- створено 7 регіональних осередків
Академії молодіжних лідерів територіальної
громади;
- створено 7 Центрів громадської освіти
у Запорізькій області.
18) наукове консультування установ,
підприємств, організацій протягом не
менше двох років
2003-2014рр: учасник:
1.робочих груп і комісій Бердянської
міськради та Бердянської районної ради
депутатів з розробки Стратегічного плану
розвитку міста Бердянська та Бердянського
району;
2. реалізації Програми впровадження
міжнародної системи управління якістю на

муніципальні послуги в мерії м. Бердянська;
3.
розвитку
мережі
осередків
громадської освіти в Бердянському районі
та районах Запорізької області.
Нагороджена
почесною
нагородою
медаллю «За вагомий внесок у розвиток
міста Бердянськ» (14.04.2015р)
Почесною грамотою Міністерства освіти
і науки, молоді і спорту України (наказ №
109-к № 182 від 23.03.12 р.).
Карпенко
Андрій
Володимирови
ч

3.

Професор
кафедри
економіки та
митної
справи

Таврійська
державна
агротехнічна
академія, 1999 р.,
спеціальність
«Економіка
підприємства»,
кваліфікація:
економіст, АР №
11841483 від
02.07.199 р.;
Гуманітарний
університет
«Запорізький
інститут
державного та
муніципального
управління»,
2005 р.,
спеціальність
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація:
менеджерекономіст, АР №

Кандидат
економічних наук,
08.07.02 Економіка
сільського
господарства і АПК,
тема «Ефективність
виробництва,
переробки та збуту
соняшнику в
регіоні», ДК №
024584 від
30.06.2004 р., доцент
кафедри державного
управління та
менеджменту, 02ДЦ
№ 011371 від
16.02.2006 р.,
Доктор економічниx
наук, Докторська
дисертація зі
спеціальності –
08.00.07
«Демографія,
економіка праці,
соціальна економіка

Митна справа,
Інноваційний
розвиток
підприємства

1) наявність за останні п’ять років
Вища технічна
наукових публікацій у періодичних виданнях, школа в Катовіце,
які включені до наукометричних баз,
Сертифікат №
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
11/9/2018,
Web of Science Core Collection;
«Інноваційні
Karpenko A., Basenko K. Highly effective
технології в
corporate culture as an instrument of talents’ at
освіті»,
tracting and retaining. Baltic Journal of
26.09.2018 (180
Economic Studies. Vol. 3 (2017). № 4. P. 101годин / 6
106.
кредитів)
https://zp.edu.ua/si
2) наявність не менше п’яти наукових tes/default/files/ko
публікацій у наукових виданнях, включених nf/sertyfykat_stazh
до переліку наукових фахових видань yrovka_2018.pdf
України;
1. Карпенко А. В. Людський потенціал в
Класичний
основі формування інноваційної системи.
приватний
Приазовський
економічний
вісник:
університет,
електронний науковий журнал. 2017. № 5
посвідчення
(05).
С.
260-264.
URL
:
№366,
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/50.
«Інноваційні
pdf
форми
2. Карпенко А. В. Інтелектуальні активи:
викладання
етимологія поняття та місце в національній
дисциплін
інноваційній
системі.
Економіка
і
професійної та

28093298 від
29.06.2005 р.

і політика»:
«Розвиток
інтелектуальних
активів людського
потенціалу в
національній
інноваційній
системі», диплом
доктора наук ДД
008900 виданий
15.10.2019

організація управління: збірник наукових
практичної
праць. 2017. № 4 (28). С. 65-80.
підготовки
3. Шаульська Л. В., Карпенко А. В.
студентів
Соціальна політика як передумова розвитку спеціальності 051
інтелектуальних
складових
людського Економіка та 076
потенціалу.
Менеджмент
та Підприємництво,
підприємництво:
тренди
розвитку.
торгівля та
Електронне наукове періодичне видання.
біржова
2018. № 2 (04). С. 33-44. URL :
діяльність»,
https://management22.05.2019 р.
journal.org.ua/index.php/journal/article/view/5 https://zp.edu.ua/si
6/42
tes/default/files/ko
4. Карпенко А. В., Єськова Л. І. Молодь і nf/posvidchennya_
молодіжна політика. Економічний журнал
kpu_2019.jpg
Одеського політехнічного університету. –
2018. – № 4 (6). – С. 11-18.
Запорізька
5. Карпенко А. В., Засоріна Г. В.
торговоОсобливості зовнішньої трудової міграції
промислова
населення України. Збірник наукових праць палата, «Основи
ТДАТУ
імені
Дмитра
Моторного
митного
(економічні науки). 2019. Вип. 2 (40). С. 79регулювання
86.
зовнішньоеконом
6. Карпенко А. В., Будицька Ю. О. ічної діяльності»,
Конкурентоспроможність
інноваційного
25-29 березня
потенціалу
України
під
впливом
2019 р. (33
глобалізаційних процесів. Інфраструктура
години / 1
ринку. Електронний науково-практичний
кредит)
журнал.
2020.
Вип.
40.
URL: https://zp.edu.ua/si
http://www.markettes/default/files/ko
infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/17.pdf
nf/mytna_2019.pdf
7. Karpenko A., Karpenko N., Shudrik O.
Development and Implementation of a
EU Business
Strategic Personnel Management System
School, курс
According to Goals Based on Key Performance
«Contemporary
Indicators. Менеджмент та підприємництво:
methods of
тренди розвитку. Електронне наукове
teaching and
видання. 2020. № 2 (12). С. 22-35. URL :
innovation in
https://management-journal.
business

org.ua/index.php/journal/article/view/186/132
8. Біленко О.В., Карпенко А.В.
Протекціонізм у митній політиці в умовах
глобалізації. Збірник наукових праць
Таврійського
державного
агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного (економічні науки). №1
(41), 2020. С.20-26
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Соколов А. В., Карпенко А. В.,
Василичев Д. В., Васильєва О. О. HRменеджмент
на
інноваційних
підприємствах:
навчальний
посібник.
Запоріжжя: Дике поле, 2016. 104 с.
2.
Карпенко
А.
В.
Розвиток
інтелектуальних
активів
людського
потенціалу: теорія та практика: монографія.
Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510
с.
3. Розвиток митної системи України в
умовах нової економіки. Трансформація та
розвиток митної справи в умовах нової
економіки: колективна монографія / За заг.
ред. А. В. Карпенка і М. В. Гудзь.
Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. С.
58-70
5) участь у міжнародних наукових
проектах, залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання “суддя
міжнародної категорії”;
1. Проект ТЕМПУС: «Промислове
співробітництво і творча інженерна освіта
на основі дистанційної інженерії та
віртуальних приладів» у модулі HRменеджмент
на
інноваційних

education»,
30.05.2016 р.,
сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/sertyfykat_bars
elona.jpg
V Національний
форум «Бізнес і
університети: хто
готує
підприємців»,
26.10.201727.10.2017 рр.,
сертифікат
учасника
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/sertyfykat_so_0
.jpg
Участь у
воркшопі
«Shaping
neighbourhood»,
25.11.2017,
сертифікат
учасника
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/sertyfykat_evro
pa_0.jpg
Науковопрактичний
семінар
«Застосування

підприємствах.
2. Проект ТЕМПУС: «Розробка курсів з
вбудованих систем з використанням
інноваційних віртуальних підходів для
інтеграції науки, освіти та промисловості в
Україні, Грузії, Вірменії» за курсом
«Розробка сучасного курсу електронного
навчання» (Development of a modern elearning cours)
3. Участь у проекті YEP (мережа
академічних бізнес-інкубаторів) разом зі
студентами 1 курсу магістратури в рамках
дисципліни
«Інноваційний
розвиток
підприємства».

інструментів і
механізмів
трансферу
технологій у
просуванні
інновацій»,
20.02.2018 р.,
сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/img308.jpg
Тренінг «Нова
система
акредитації як
засіб
забезпечення
якості та
подолання
корупції у вищій
освіті»,
20.03.2019 р.,
сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/img306.jpg

7) робота у складі експертних рад з
питань проведення експертизи дисертацій
МОН або галузевих експертних рад
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, або Акредитаційної
комісії, або їх експертних рад, або
міжгалузевої експертної ради з вищої
освіти Акредитаційної комісії, або трьох
експертних
комісій
МОН/зазначеного
Агентства,
або
Науково-методичної
ради/науково-методичних
комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
1. Експерт з акредитації освітніх програм VII Національний
Національного агентства із забезпечення форум «Бізнес і
якості вищої освіти.
університети: fure
2. Робота у складі Акредитаційної
of work»,
комісії.
08.11.201909.11.2019 рр.,
8)
виконання
функцій
наукового
сертифікат
керівника або відповідального виконавця
учасника
наукової теми (проекту), або головного https://zp.edu.ua/si
редактора/члена
редакційної
колегії tes/default/files/ko
наукового видання, включеного до переліку
nf/img327.pdf

наукових фахових видань України, або
іноземного
рецензованого
наукового
видання;
1. Відповідальний виконавець наукової
теми кафедри.
2. Член редакційної колегії двох
наукових видань, включених до переліку
наукових фахових видань України
9) керівництво школярем, який зайняв
призове місце III-IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів, II-III етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Національного центру
“Мала академія наук України”; участь у
журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія
наук України”;
1. Відповідальний виконавець наукової
теми кафедри.
2. Член редакційної колегії двох
наукових видань, включених до переліку
наукових фахових видань України

«Освітній десант.
Перформанс
освітніх майстеркласів»,
30.11.2019 р.,
Сертифікат
учасника
(6 годин)
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/karpenko_a_ser
tyfykat_osvitniy_
maysterklas_2019.pdf

The training
program «Export
evolution
Ukraine»,
21.10.201916.12.2019 рр.
(25 годин),
11) участь в атестації наукових
сертифікат
працівників як офіційного опонента або https://zp.edu.ua/si
члена постійної спеціалізованої вченої ради tes/default/files/ko
(не менше трьох разових спеціалізованих
nf/certificationвчених рад);
export-evolutionУчасть в атестації наукових працівників
ukraineяк офіційний опонент
andriikarpenko.pdf
13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування;

The training
program «Creative
evolution
Ukraine»,
30.10.201912.04.2020 рр.
(36 годин),

1. Методичні вказівки до курсу
«Митна політика і митне регулювання» для
студентів спеціальності 051 Економіка за
освітньою програмою Митна справа / Укл.:
О.В. Біленко, А.В. Карпенко. - Запоріжжя:
НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 40 с.
2. Методичні
рекомендації
щодо
виконання контрольної роботи з дисципліни
«Митна політика і митне регулювання» для
студентів спеціальності 051 «Економіка» за
освітньою програмою «Митна справа»
(заочна форма навчання) / Укл.: А.В.
Карпенко, О.В. Біленко. - Запоріжжя: НУ
«Запорізька політехніка», 2019. – 15
Карпенко
А.В.,
Коваленко
М.О.
Методичні рекомендації до самостійної
роботи з дисципліни «Митна справа» для
студентів спеціальності 051 Економіка за
освітньою програмою «Митна справа».
Запоріжжя : НУ «ЗП». 2020. 26с

сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/certificationcreative-exportukraineandriikarpenko.pdf
Он-лайн семінар
«Innovative
Entrepreneurship
and Startup
Management»,
15.09.2020 р.,
сертифікат (9
годин),
сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/karpenko_yep_
2020.pdf

14) керівництво студентом, який зайняв
призове місце на I етапі Всеукраїнської
Он-лайн курс
студентської олімпіади (Всеукраїнського
«Академічна
конкурсу студентських наукових робіт), доброчесність в
або робота у складі організаційного
університеті»,
комітету/журі
Всеукраїнської
03.10.2020,
студентської олімпіади (Всеукраїнського
(1 година),
конкурсу студентських наукових робіт),
Сертифікат
або
керівництво
постійно
діючим https://zp.edu.ua/si
студентським
науковим tes/default/files/ko
гуртком/проблемною групою; керівництво nf/certificate_karp
студентом, який став призером або enko_a.v._dobroch
лауреатом
Міжнародних
мистецьких
esnist.pdf
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. Керівництво студентом, який зайняв
призове місце на I етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади (2018 р.)
2. Керівництво студентом, який зайняв
призове місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт (2015 – 2019
рр.)
3. Робота у складі організаційного
комітету/журі Всеукраїнської студентської
олімпіади (2012, 2013, 2015-2019 рр.)
4. Робота у складі організаційного
комітету/журі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт (2017-2019
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;
1. Карпенко А. В., Москаленко А. О.
Розвиток людського потенціалу як критерію
суспільного прогресу. Соціально-політичні,
економічні
та
гуманітарні
виміри

європейської інтеграції України: Збірник
наукових праць V Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Вінниця:
Видавничо-редакційний
відділ
ВТЕІ
КНТЕУ, 2017. Ч. 1. С. 167-176.
2. Карпенко А. В., Карпенко Н. М. Вплив
міжнародної трудової міграції на соціальноекономічний стан України. Економіка,
бізнес-адміністрування,
право:
Міжнародний науковий журнал Київського
університету ринкових відносин. 2017. Вип.
№ 2 (2). С. 40-53.
3.
Карпенко
А.,
Юртаєв
Д.
Функціонування
вищих
навчальних
закладів в освітній системі Запорізького
регіону.
Інституціональний
вектор
економічного розвитку / Institutional Vector
of Economic Development : збірник наукових
праць МІДМУ «КПУ». Мелітополь : Вид-во
КПУ, 2016. Вип. 9 (2). С. 36-45.
4. Карпенко А. В., Корейба І. І.
Особливості венчурного інвестування в
Україні. Економічний вісник: науковий
журнал
Запорізького
національного
технічного університету. 2017. № 1. С. 8892.
5 Карпенко А. В. Основи митної
політики держави. Тиждень науки : тези
доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17
квітня 2020 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька
політехніка», 2020. С. 126-129.
16) участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю;
1. Участь у робочій групі з розробки
стратегії
регіонального
розвитку
Запорізької облдержадміністрації
2. Участь у роботі кластеру ІАМ

Карпенко
Наталя
Миколаївна

4.

Доцент
кафедри
економіки та
митної
справи

Таврійська
державна
агротехнічна
академія, 2001
р., спеціальність
«Економіка
підприємства,
кваліфікація:
економіст
підприємства,
АР №17061076
від 06.07.2001 р.;
Гуманітарний
університет
«Запорізький
інститут
державного та
муніципального
управління»,
2005 р.,
спеціальність
«Банківська
справа»,
кваліфікація:
магістр з
банківської
справи, АР
№27762296

Кандидат наук з
державного
управління, 25.00.02
Механізми
державного
управління, тема
«Державний
антимонопольний
контроль процесів
економічної
діяльності», ДК №
037642, 23.02.2011
р., доцент кафедри
управління
персоналом і
економіки праці,
12ДЦ № 044138 від
29.09.2015 р.

Соціальна
відповідальність

17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Професор кафедри ЕМС,
працює з 2010 р.
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;
1. Карпенко Н. М. Управління трудовим
потенціалом підприємства в сучасних
умовах.
Інституціональний
вектор
економічного розвитку / Institutional vector
of economic development: збірник наукових
праць МІДМУ «КПУ». Вип. 8 (1).
Мелітополь : КПУ, 2015. С. 134-144
2. Карпенко Н. М., Карпенко А. В.,
Сеник О. І. Роль соціальної відповідальності
в період розбудови економіки України.
Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво. 2015. № 5 (86). С. 24-30.
3. Карпенко Н. М., Ямчук Г. М.
Корпоративна соціальна відповідальність
вітчизняних авіаперевізників. Економіка і
суспільство: Електронне наукове фахове
видання. 2018. Вип. 18. С. 654-659. URL :
www.economyandsociety.in.ua
4. Карпенко Н. М., Гурбик Ю. Ю.
Механізм
фінансового
управління
підприємством:
теоретичний
вимір.
Проблеми системного підходу в економіці:
Збірник наукових праць. 2019. Вип. № 5 (73).
Ч. 1. С. 87-93
5. Karpenko A., Karpenko N., Shudrik O.
Development and Implementation of a
Strategic Personnel Management System
According to Goals Basedon Key Performance
Indicators.
Менеджмент
та

Центральноукраїнський
національний
технічний
університет
свідоцтво
№007/2019,
«Інноваційні
методи і підходи
до викладання
дисциплін
«Аудит
персоналу»,
«Технологія
управління
персоналом»
30.05.2019 р. (150
годин/ 5
кредитів)
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/svidoctvo_cntu
_2019.jpg
V Національний
форум «Бізнес і
університети: хто
готує
підприємців»,
26.10.101727.10.2017 рр.,
сертифікат
учасника

підприємництво:
тренди
розвитку.
Електронне наукове видання. 2020. № 2
(12). С. 22-35. URL : https://managementjournal.
org.ua/index.php/journal/article/view/186/132
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Карпенко Н. М. Антимонопольна
діяльність в Україні. Теорія та практика
регіонального
розвитку:
колективна
монографія / за заг. ред. К. Ф. Ковальчука,
Л. М. Савчук. Дніпро : Герда. 2016. С. 160168.
2. Карпенко Н. М. Розвиток соціальної
відповідальності: еволюція сутності і
значення. Соціально-економічні аспекти
інноваційного розвитку людських ресурсів :
колективна монографія / за заг. ред. М. В.
Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький
національний
технічний
університет.
Запоріжжя : «Просвіта», 2017. С. 51-66.
3. Формування системи постмитного
аудиту та митного контролю в Україні.
Трансформація та розвиток митної справи
в умовах нової економіки: колективна
монографія / За заг. ред. А. В. Карпенка і
М. В. Гудзь. Запоріжжя : ФОП Мокшанов
В.В., 2019. С. 58-70

https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/sertyfykat_so.jp
g
Участь у
воркшопі
«Shaping
neighbourhood»,
25.11.2017,
сертифікат
учасника
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/sertyfykat_evro
pa.jpg
VI Національний
форум «Бізнес ш
університети:
розвиваємо
підприємництво
майбутнього»,
24.11.2018 р.,
сертифікат
учасника
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/ksv_2018_24.jp
g

13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для VII Національний
самостійної
роботи
студентів
та форум «Бізнес і
дистанційного
навчання,
конспектів університети: fure
лекцій/практикумів/методичних
of work»,
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
08.11.2019три найменування;
09.11.2019 рр.,
1. Методичні
рекомендації
до
сертифікат

виконання контрольних робіт для студентів
заочної форми навчання спеціальності 051
Економіка
за
освітніми
програмами
«Управління персоналом та економіка
праці» і «Митна справа» з дисципліни
«Лідерство і командоутворення» / Укл.:
Н.М. Карпенко. Запоріжжя: НУ "Запорізька
політехніка", 2019. 20 с.
2. Методичні
рекомендації
до
виконання контрольних робіт для студентів
заочної
форми
навчання
напряму
спеціальності 051 Економіка за освітніми
програмами «Управління персоналом та
економіка праці» і «Митна справа» з
дисципліни «Управління командами» /
Укл.: Н.М. Карпенко. Запоріжжя: ЗНТУ,
2019. 30 с.
Методичні рекомендації з дисципліни
«Соціальна відповідальність» для студентів
спеціальності 051 Економіка за освітніми
програмами "Управління персоналом та
економіка праці" "Митна справа" заочної
форм навчання / Укл.: Н. М. Карпенко.
Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка",
2020. 30 с.
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

учасника
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/ksv_2019_natal
ya.jpg
«Освітній десант.
Перформанс
освітніх майстеркласів»,
30.11.2019 р.,
Сертифікат
учасника
(6 годин)
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/osvytnyy_desan
t_2019.jpg
Он-лайн курс
«Академічна
доброчесність в
університеті»,
04.10.2020,
(1 година),
Сертифікат
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/certificate_karp
enko_n.m._dobroc
hesnist.pdf

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 студентом, який зайняв
призове місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт (2013 р.)
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. Karpenko N. M., Karpenko A. V.,
Reisler S. S. Recruitment in Ukraine : aspects
of national and regional development.
Economics, management, law: problems of
science and practice: Collection of scientific
articles. Vol. 1 Verlag SWG imexGmbH,
Nurnberg, Deutschland, 2015. P. 148-153
2. Карпенко Н. М., Тунік Т. І. Соціальна
відповідальність
бізнесу
як
основа
сучасного розвитку. Сучасні проблеми

економіки: матеріали VIII Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ,
16 жовтня 2018 р.) К. : НАУ, 2018. С. 35-37.
3. Карпенко Н. М., Ямчук Г. М.
Напрями розвитку Запорізького аеропорту.
Менеджмент та підприємництво: тренди
розвитку. Електронне наукове періодичне
видання. 2017. № 2 (02). С. 34-42.
URL:http://www.managementjournal.org.ua/wpcontent/uploads/2017/12/KarpenkoYAmchuk_stattya.pdf.
4. Карпенко Н. М., Ямчук Г. М.
Корпоративна соціальна відповідальність у
системі
управління
персоналом
підприємства.
Конкурентоспроможна
модель інноваційного розвитку економіки
України:
збірник
тез
доповідей
Міжнародної
науково-практичної
конференції (м. Кропивницький, 11 квітня
2018 року). Кропивницький: “ЕксклюзивСистем”, 2018. С. 205-206.
5. Карпенко Н. Н., Карпенко А. В. Роль
человеческого капитала в экономическом
росте. Бизнес. Образование. Экономика : сб.
ст. В 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.)
[и др.]. Минск : Институт бизнеса БГУ,
2020. Ч. 1. С. 440-444.
6.
Карпенко Н. М.
Соціальна
відповідальність бізнесу в умовах пандемії.
Тиждень науки : тези доп. наук.-практ.
конф. (Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.).
Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,
2020. С. 129-131.
17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Доцент кафедри ЕМС, працює з 2012 р.

Коваленко
Маргарита
Олександрівна

5.

Доцент
кафедри
економіки та
митної
справи

Диплом
спеціаліста,
Запорізький
національний
технічний
університет, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
050109
Управління
персоналом і
економіка праці,
Диплом
магістра,
Запорізький
національний
технічний
університет, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
050109
Управління
персоналом і
економіка праці

Кандидат
економічниx наук,
08.00.03 Економіка
та управління
національним
господарством, тема
«Державне
регулювання
розвитку
неформальної освіти
в Україні»,
диплом кандидата
наук ДK 045815,
виданий 01.02.2018

Організація
управління в
митних органах,
Митна справа

18) наукове консультування установ,
підприємств, організацій протягом не
менше двох років.
1.Економіст 1 категорії операційного
відділу АКБ “Індустріалбанк”
2.
Начальник
відділення
АКБ
“Індустріалбанк”
3. Фінансовий директор на ФОП Ждан
Н.В.
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. Kovalenko M., Plynokos D., Tkachenko
A., Levchenko N, Shyshkanova G. Efficiency

forecasting for municipal solid waste
recycling in the context on sustainable
development of economy. The
International Conference on Sustainable
Futures: Environmental, Technological,
Social and Economic Matters (ICSF 2020):
E3S WebConf. Volume 166. 2020. URL:
https://www.e3sсonferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/
26/e3sconf_icsf2020_13021/e3sconf_icsf2
020_13021.html
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;
1. Коваленко М. О. Освітні та
культурно-ментальні
особливості
формування людського капіталу в Україні.

Балтійський
науководослідний
інститут проблем
трансформації
економічного
простору,
сертифікат С
20190719,
«Інноваційні
освітні
технології:
европейський
досвід та його
впровадження в
підготовку
фахівців з
економіки та
управління за
спеціальністю
051 Економіка»,
19.07.2019 р. (150
годин/ 5кредитів)
https://zp.edu.ua/si
tes/default/files/ko
nf/photo_2020-1007_14-06-12.jpg

Науковий
журнал
«Причорноморські
економічні студії».2016. Випуск 4. С. 20Он-лайн курс
23.
«Академічна
2. Коваленко М. О. Сучасні тенденції доброчесність в
університеті»,
розвитку неформальної освіти. Науковий
02.10.2020,
журнал
«Причорноморські
економічні
(1 година),
студії». 2017. №14. С.162-165.
Сертифікат
3. Коваленко М. А., Плинокос Д. Д.
Влияние
расширения
сектора https://zp.edu.ua/si
неформального образования на социально- tes/default/files/ko
экономическое развитие национальной nf/certificate.pdf
экономики. Innovative economics and
management. 2017. №4. Р. 217-224.
4. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д.
Академічна
мобільність
в
контексті
підвищення
конкурентоспроможності
системи вищої освіти. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного
університету. Економічні науки. 2018. Вип.
33. С.17-24.
5. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д.
Проблеми комерціалізації результатів
науково-дослідної роботи закладів вищої
освіти. Держава та регіони. Серія
«Економіка та підприємництво». 2019.№
3 (108). С. 40-44
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Коваленко
М.О.
Управлінські
аспекти організації оплати праці в митних
органах
України.
Трансформація
та
розвиток митної справи в умовах нової
економіки : колективна монографія / за заг.
ред. А. В. Карпенка і М. В. Ґудзь;
Національний університет «Запорізька
політехніка». Запоріжжя : ФОП В. В.

Мокшанов, 2019
2. Коваленко М. О. Діяльність митних
органів в умовах кризи викликаної
пандемією COVID-19. The role of
information and technology in the construction
of the post-coronavirus world. Monograph. /
Scientific editors: Olena Chukurna and
Magdalena Gawron-Łapuszek. Katowice :
Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w
Katowicach, 2020. 267 р. РР. 122-131
10) організаційна робота у закладах
освіти на посадах керівника (заступника
керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення
(наукової установи)/ філії/кафедри або
іншого відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової
установи)/навчальнометодичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчальнонаукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого
секретаря
закладу
освіти
(факультету,
інституту)/відповідального
секретаря
приймальної комісії та його заступника;
Робота на посаді завідувача лабораторії
кафедри управління персоналом і економіки
праці (2012 – 2014)
13)
наявність
виданихнавчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування;

1. Конспект лекцій з дисципліни
«Оцінка
персоналу»
для
студентів
спеціальності 051 Економіка. НУ «ЗП».
2019. – 38 с.
2. Коваленко
М.О.
Методичні
рекомендації до самостійної роботи з
дисципліни «Організація управління в
митниx
органаx»
для
студентів
спеціальності 051 Економіка за освітньою
програмою «Митна справа». Запоріжжя: НУ
«ЗП». 2019 р.
Карпенко
А.В.,
Коваленко
М.О.
Методичні рекомендації до самостійної
роботи з дисципліни «Митна справа» для
студентів спеціальності 051 Економіка за
освітньою програмою «Митна справа».
Запоріжжя : НУ «ЗП». 2020. 26с.
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. Коваленко М. О. Системний підхід
як основа управління в митних органах.
Стратегічні
пріоритети
трансформації
економіки в умовах цифровізації : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жов.
2019 р. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В.,
2019.
2. Коваленко М. О. Диверсифікаційні
процеси у вищій освіті як чинник розвитку
людського капіталу. Innovative Educational
Technologies: European Experience and its
Application in Training in Economics and
Management. – Training. – Riga: Baltic
Research Institute of Transformation Economic

Area Problems, 2019. – 144 p.
3. Коваленко М. О. Чепінога С. С.
Особливості митної справи як об’єкта
управління.
Стратегічні
пріоритети
трансформації
економіки
в
умовах
цифровізації : матеріали Міжнар. наук.практ. конф., 29–30 жов. 2019 р. Запоріжжя
: ФОП Мокшанов В. В., 2019.
4. Коваленко М. О. Чинники розвитку
процесів цифровізації освіти. Неперервна
освіта нового сторіччя: досягнення та
перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.практ. конф., 12-18 трав. 2020 р. Випуск
№3(40)/2020
URL:
http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/page
s/vip40.html
5. Коваленко М. О., Дудник М. М.
Удосконалення
системи
управління
митними послугами в зарубіжних країнах
як досвід для України. Актуальні проблеми
забезпечення національної безпеки та
спрощення процедур міжнародної торгівлі :
зб. тез ІV наук.-практ. інтернет-конф., 25-31
трав. 2020 р. Хмельницький: Науководослідний центр митної справи, 2020. С.
112-114.

Смолярова
Марина
Леонідівна
6.

Диплом
спеціаліста,
"Класичний
приватний
університет",
рік закінчення:
2015,

Кандидатська
дисертація зі
спеціальності –
12.00.05 «трудове
право; право
соціального
забезпечення»:

Нормативноправове
забезпечення
митної справи

17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Доцент кафедри ЕМС, працює з 2013 р
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;
Shartava Serhii, Smolyarova Marina,
Harust Yuriy, Kryvosheiev Konstiantyn.

Запорізький
національний
університет,
свідоцтво
про підвищення
кваліфікації ПК
№00332 від

спеціальність:
7.13010201
соціальна
робота,
Диплом
магістра,
Гуманітарний
університет
"Запорізький
інститут
державного та
муніципальног
о управління",
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
000005
Педагогіка
вищої школи

«Трудовий договір з
науковопедагогічними
працівниками»
Диплом
кандидата наук
ДK 064137,
виданий
22.12.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
028427,
виданий
10.11.2011

Theoretical and legal analysis of the category
financial security of the state. Asia life
sciences. The Asian International Journal of
Life Sciences. Supplement 21(1): 2019. С. 111
(Індексуєтьсяуміжнароднійнауковометричнійбазіданих
Scopus).
URL:
www.academia.edu/33138678/Asia_Issn_011
73375_Life_Sciences
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;
1. Смолярова, М.Л. Використання
правових
стимулів
для
формування
соціально-правової активності суб’єктів
трудових
правовідносин
[Текст]
/
М. Л. Смолярова // Приватне та публічне
право. – №4. – 2019. – С. 47–52.
2. Смолярова, М.Л. Розвиток трудового
законодавства
у
сфері
правового
стимулювання
суб’єктів
правовідносин:
історико-правовий
аналіз[Текст]
/
М. Л. Смолярова
//Науковийвісникпублічного та приватного
права: Збірник наукових праць. Випуск 4. Т.
1 – К. :2019. – С. 217-223.
3. Смолярова, М.Л. Теоретичні підходи
до визначення поняття «механізм правового
стимулювання» у трудовому праві [Текст] /
М. Л. Смолярова//Порівняльно-аналітичне
право». - № 5. – 2019. – С. 199–201.
4. Смолярова, М.Л. , Бодзяк А.С.
Проблеми трудового законодавства в
контексті
регулювання
правової
регламентації колективних договорів /
М. Л. Смолярова, А.С. Бодзяк/ Юридичний
науковий електронний журнал ЗНУ. – 2020.

09.04.2018 р.
https://zp.edu.ua/?
q=node/4811

–
№1.
–
С.
104–107.
URL:http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhivnomeriv?id=98.
5.
Смолярова,
М. Л.
Мотивація
поведінки
учасників
трудових
правовідносин за допомогою правових
стимулів[Текст] / М. Л. Смолярова /
Юридичний
науковий
електронний
журнал ЗНУ. – 2020. – №5. – С. 104–106.
URL:
http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhivnomeriv?id=127
3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;
1. Смолярова М.Л. Трудове право
України: Словник-довідник. – Запоріжжя:
«Просвіта», 2016. – 152 с.
2. Смолярова М.Л. Право соціального
захисту: Практикум. Запоріжжя: ЗНТУ,
2017.[Електронний ресурс]. – 144 с.
3. Смолярова М.Л. Правовий та
соціальний
захист
працівників
правоохоронних
органів:
навчальний
посібник – Запоріжжя: НУ «Запорізька
політехніка», 2019. – 111 с.
13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування;
1. Методичні рекомендації з виконання
контрольних робіт для студентів-заочників
до
курсу
«Нормативно-правове
забезпечення митної справи» для студентів

спеціальностей
051
«Економіка»
за
освітньою програмою «Митна справа», /
Укл.: М.Л.Смолярова – Запоріжжя: ЗНТУ,
2020. – 23 с.
2. Методичні вказівки до вивчення
дисципліни «Трудове право» (особлива
частина) для студентів спеціальності
6.030401 «Правознавство» денної форми
навчання/
Укл.:
М.Л. Смолярова.
–
Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 116 с.
3. Методичні вказівки до вивчення
дисципліни «Трудове право» (загальна
частина) для студентів спеціальності
6.030401 «Правознавство» денної форми
навчання / Укл. М.Л. Смолярова –
Запоріжжя: ЗНТУ, – 2016. – 168 с.
4. Методичні вказівки до виконання
курсової роботи з дисципліни «Трудове
право» для студентів спеціальності
6.030401 «Правознавство» денної форми
навчання /Укл.:
М.Л. Смолярова.
Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 43с.
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. Ємцева А.О., Смолярова М.Л. Основи
митної справи України [Текст] / А.О.
Ємцева, М.Л. Смолярова, // Тиждень науки.
Тези
доповідей
науково-практичної
конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020
р. [Електронний ресурс] / Редкол. :
Ю. М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані
– 2020.– С. 2219–2220.
2. Смолярова, М. Л. Стимуляційне
регулювання на локальному рівні [Текст] /

М. Л. Смолярова//
Проблеми
розвитку
соціально-трудових прав та профспілкового
руху
в
Україні:
Матеріали
VIII
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції ( м. Харків, 28 травня 2020 р..);
за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Х. : Харків.
нац. ун-т внутр. справ, 2020. С. 414-416.
3. Смолярова, М. Л. Проблеми щодо
матеріального стимулювання працівників у
трудовому праві [Текст] / М. Л. Смолярова
// Тенденції розвитку науки трудового права
та права соціального забезпечення : тези
доповідей учасників міжнародної наук.практ. конф. ( м. Київ, 16 квітня 2020 р.) / за
ред.. проф. М.І. Іншина. – Київ: ФОП
Маслаков, 2020. – С. 86-88.
4. Смолярова, М. Л. Формування
ефективно
діючого
мотиваційного
механізму
стимулювання
суб’єктів
правовідносин у сфері праці [Текст] /
М. Л. Смолярова // Роль приватного права
України в забезпеченні прав людини :
Матер.
Всеукраїнського
науковопрактичного семінару (м. Дніпро, 29
листопада 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ.
ун-т внутр. справ, 2019. – С. 67–68.
5. Смолярова, М. Л. Цілі правових
стимулів
як
засобів
правового
регулювання суспільно-трудових відносин
[Текст] / М. Л. Смолярова // Проблеми
реалізації прав громадян у сфері праці та
соціального забезпечення : тези доп. та
наук. повідомл. учасників IX Міжнар.
Наук.-практ. конф., яка присвячена 50річчю створення кафедри трудового права
Національного юридичного університету
ім.. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт.
2019 р.) / за ред.. О. М. Ярошенка. – Харків

: Право, 2019. С. 270–272

Нестеров
Олександр
Васильович

7.

Завідувач
кафедри
ОПіНС

Запорізький
машинобудівний
інститут ім.
В.Я. Чубаря,
інженернофізичний, 1989,
спеціальність за
дипломом
«Металознавств
о, обладнання і
технологія
термічної
обробка
металів»

Кандидатська
дисертація зі
спеціальності –
05.02.01
«Матеріалознавство
»:
«Исследование и
разработка
экономнолегированн
ой ферритной
жаростойкой стали
для системы
выхлопного тракта
автомобилей»,
Диплом кандидата
наук ДK 007476,
виданий 27.06.2000,
Атестат доцента
12ДЦ 018492,
виданий 24.12.2007

Цивільний
захист і охорона
праці в галузі

17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років;
Протягом 1996-2005 рр. працювала
старшим викладачем кафедри земельного
та екологічного права Запорізького
державного університету. З 2005 р. по
2014 р. працювала завідувачем кафедри
трудового, земельного та господарського
права в інституті права Класичного
приватного університету. З 2014 року
працюю на посаді доцента кафедри
конституційного, адміністративного та
трудового
права
у
Національному
університеті «Запорізька політехніка»
2) Наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України:
1. В. Л. Грешта, О. В. Климов, О. В.
Нестеров Вдосконалення технологічного
процесу
виготовлення
листового
металопрокату з феритних корозійностійких
сталей, стабілізованих титаном. Нові
матеріали і технології в металургії та
машинобудуванні.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.№ 1.-С. 114-116.
2. З. А. Дурягіна, О. В. Нестеров, Н. В.
Щербовських
Використання
іонноплазмового азотування для підвищення
корозійно-механічної тривкості деталей
машин. Восточно-европейский журнал
передових технологий. – 2010. - № 6/5 (48).
– С. 21-30.
3. О. В. Нестеров, В. Ю. Ольшанецький,
О. А. Джуган, Л. М. Денисенко Про
оптимізацію
складу
маловуглецевої

Підвищення
кваліфікації за
програмою для
викладачів з
охорони праці
вищих
навчальних
закладів з питань
законодавчих
актів з охорони
праці, гігієни
праці, надання
домедичної
допомоги
потерпілим,
електробезпеки,
пожежної
безпеки
"Головний
навчальнометодичний

жаростійкої сталі 03Х3СЮ. Нові матеріали і
технології в металургії та машинобудуванні.
- 2014.- № 2. – С.147-151.
4. О. В. Нестеров, В. Ю. Ольшанецький,
С. І. Гоменюк, С. М. Гребенюк Аналітичне
дослідження впливу технологічних факторів
йонного
азотування
маловуглецевої
неіржавіючої сталі на показники її
поверхневого шару. Нові матеріали і
технології в металургії та машинобудуванні.
- 2012.- №2-С.76-82.
5. О. В. Нестеров, А. С. Лавренко, Г. А.
Бялік, С. М. Журавель Дослідження впливу
іонного азотування на
зносостійкість
поверхневого шару феритної неіржавіючої
сталі.
Науковий
журнал
«Молодий
вчений», 2016. – 246-248 с.
13) Наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування.
1. Концепція впровадження процесного
підходу
при
викладанні
навчальної
дисципліни «Цивільний захист і охорона
праці в галузі». Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 15-19
квітня 2019 [Електронний ресурс] / Редкол. :
В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. –
Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 127-129
2. Лекційні матеріали з змістовного
модулю цивільний захист
3. Лекційні матеріали з змістовного модулю
охорона праці в галузі

центр
"Держпраці",
посвідчення №
255- 18-11 від
15.06.2018 р.

Журавель
Сергій
Миколайович

8.

Старший
Викладач
кафедри
ОПіНС

Диплом
спеціаліста,
Запорізький
національний
технічний
університет,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
092203
Електромеханічн
і системи
автоматизації
та
електропривод,
Диплом
магістра,
Запорізький
національний
технічний
університет,
рік закінчення:
2019,
спеціальність:

-

Цивільний
захист і
охорона праці
в галузі

17. Досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років:
Протягом 1984-1989 рр. працював
начальником технологічного бюро цеху
підприємства «Мотор Січ».
З 1999 по 2006 рр. працював
заступником начальника цеху з підготовки
виробництва підприємства «Мотор Січ».
З 2006 року працює у ЗНТУ: з 2006 по 2011
рр. доцент кафедри охорони праці і
навколишнього середовища, з 2011 року по
т.ч. завідувач кафедри охорони праці і
навколишнього середовища
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
Study into properties of the resource-saving
chromium-containing
briquetted
alloying
additive from ore raw materials. СхідноЄвропейський
журнал
передових
технологій. – 4/12 (88) 2017. – С. 38-43
(Scopus)
https://doi.org/10.15587/17294061.2017.108191
2) Наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України:
1. О. В. Нестеров, А. С. Лавренко, Г. А.
Бялік, С. М. Журавель Дослідження впливу
іонного
азотування
на
зносостійкість
поверхневого шару феритної неіржавіючої
сталі. Науковий журнал «Молодий вчений» –
2016. - №5(32). – С. 246-249.
2. М. І. Лазуткін, М. О. Журавель, С. М.

- Інститут
державного
управління у
сфері
цивільного
захисту Свідоцтво ІДУЦЗ
09511660 №
000026
від 12.04.2018 р.;
Головний
навчальнометодичний
центр
"Держпраці"
посвідчення №
25518-3 від
15.06.2018 р

051 Економіка,
Диплом
магістра,
Запорізький
національний
технічний
університет, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
092203
Електромеханічн
і системи
автоматизації та
електропривод;
Диплом магістра
Запорізький
національний
технічний
університет,
міжнародного
туризму та
економіки, 2019,
спеціальність за
дипломом –
«Економіка»,
кваліфікація за
дипломом –
«менеджер
(управитель) з
персоналу»

Журавель
Попередження
дорожньотранспортного травматизму. Науковий
журнал «Молодий вчений» – 2020. –
№ 2(78). – С. 179-183.
3) Наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії:
М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М. О.
Журавель, С. М. Журавель Термінологічний
словник з охорони праці, цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для
студентів усіх спеціальностей та форм
навчання : 3-тє вид., доп. Подано до друку
13) Наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування.
1. Методичні вказівки до лабораторного
заняття
«Дослідження
захисних
властивостей
різних
матеріалів,
що
використовуються для захисту від дії
іонізуючого випромінювання» з дисципліни
«Цивільний захист і охорона праці в галузі»
: для усіх спеціальностей та форм навчання.
/ Укл. : О. Б. Курков, С. М. Журавель –
Запоріжжя: Каф. ОП і НС. НУ «Запорізька
політехніка», 2019. 25 с.
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/48
46
2. Методичні вказівки до лабораторного
заняття
«Дослідження
захисних
властивостей
засобів
індивідуального
захисту
населення»
з
дисципліни
«Цивільний захист і охорона праці в

галузі»: для студентів усіх спеціальностей
та форми навчання. Укл. : М. О. Журавель,
С. М. Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС.
НУ «Запорізька політехніка», 2019 р. – 28 с.
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/48
47
3. Методичні вказівки до практичного
заняття
«Дослідження
інженерної
обстановки
та
соціально-економічних
наслідків
надзвичайних
ситуацій
на
гідротехнічних спорудах» з дисципліни
«Цивільний захист і охорона праці в галузі»
: для студентів усіх спеціальностей та форм
навчання / Укл. : О. Б. Курков, С. М.
Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. НУ
«Запорізька політехніка», 2019. – 17 с.
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/48
50
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. Журавель С.М. Особливості організації
та забезпечення заходів виробничої санітарії
та гігієни праці офісних робітників. Тиждень
науки 2015. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 13–17
квітня 2015 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков
(відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ,
2015.–с. 334-335.
2. Журавель С.М., Коваль Л.С. Організація
охорони праці на малих та приватних
підприємствах.
Сучасні
проблеми
енергоресурсозбереження в будівництві,
містобудуванні, та житлово-комунальному
господарстві: тези доп. всеукр. наук.-практ.

конф. (м. Запоріжжя, 6-8 груд. 2018р.).
Запоріжжя, 2018. С.278.
3. Журавель М.О., Журавель С.М. Захист
населення, територій, довкілля та майна від
надзвичайних
ситуацій.
Матеріали
конференції, м. Київ, 30 квітня 2019 р. / 5-та
Всеукраїнська заочна науково-практична
конференція. «Проблеми цивільного захисту
населення та безпеки життєдіяльності», НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 55-56.
4. Журавель М.О., Журавель С.М.
Підвищення
стійкості
функціонування
об’єктів господарювання та територій в
умовах надзвичайних ситуацій. Матеріали
конференції, м. Київ, 30 квітня 2019 р. / 5-та
Всеукраїнська заочна науково-практична
конференція. «Проблеми цивільного захисту
населення та безпеки життєдіяльності», НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 57-58.
5. Журавель М.О., Журавель С.М.
Інженерно-технічні
заходи
цивільного
захисту. Тиждень науки-2020. ФБАД. Тези
доповідей науково-практичної конференції,
Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 [Електронний
ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)
Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька
політехніка», 2020. – С. 144-146.
17) Досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років:
З 2010 року працює у ЗНТУ: з 2010 по
2014 – асистент кафедри охорони праці і
навколишнього середовища, з 2014 по т.ч.
старший викладач кафедри охорони праці і
навколишнього середовища
18) Наукове консультування установ,
підприємств, організацій протягом не

менше двох років
ПП «Віш експрес» – 2017-2019 напрямок
удосконалення системи мотивації персоналу
підприємства.
ФОП Могильний С.В. – 2018-т.ч.
напрямок система управління бібліотечним
фондом «є-Книга» (свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір № 85746
комп’ютерна програма «Система управління
бібліотечним фондом «є-Книга», автор
Журавель Сергій Миколайович).

Посилання на сторінку кафедри з інформацією про професійний розвиток викладачів: https://zp.edu.ua/naukova-diyalnist-15

