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  Донецький державний університет управління – державний вищий навчальний заклад, 

який було створено 15 березня 2004 року (розпорядження Кабінету Міністрів № 124-р від 4 

березня 2004 р.), як правонаступника Донецької державної академії управління. Історія 

існування ДонДУУ відраховується від червня 1992 року. 

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження 

збройного конфлікту на території міста Донецьк, на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від 18.11.2014 року № 1384 Донецький державний університет управління 

проводить свою освітню діяльність у м. Маріуполь. Сьогодні університет розвивається під 

керівництвом ректора, доктора наук з державного управління, професора Марової Світлани 

Феліксівни. 

На сьогоднішній день налагоджено конструктивний діалог з місцевими органами влади 

та громадськими організаціями, зокрема, в рамках Угоди про співпрацю у розвитку 

інтелектуального потенціалу Маріуполя, завдяки чому ДонДУУ отримано новий корпус.  

Донецький державний університет управління є спеціалізованим навчальним закладом 

з підготовки управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у 

галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової 

економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір. 

У структурі університету 3 факультети (економіки, менеджменту, права і соціального 

управління), 14 кафедр, відокремлений структурний підрозділ - Вугледарський коледж. 

Університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 11 

спеціальностями та 19 спеціалізаціями: 

Економіка (спеціалізації: Економіка підприємства; Управління персоналом та 

економіка праці); 

Соціологія 

Облік і оподаткування; 

Фінанси, банківська справа та страхування; 

Менеджмент (спеціалізації: Менеджмент у виробничій сфері, Менеджмент 

невиробничої сфери, Управління у сфері економічної конкуренції, Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент інноваційної діяльності, Менеджмент 

природоохоронної діяльності, Менеджмент в туризмі, Муніципальний менеджмент, 

Логістика; Адміністративний менеджмент; Управління інноваційною діяльністю, 

Управління проектами); 

Публічне управління та адміністрування (спеціалізація: Державна служба) 

Маркетинг 

Право (спеціалізації: Державне будівництво і місцеве самоврядування; Господарське 

право; Суд. Прокуратура. Адвокатура; Інтелектуальна власність); 
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Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 

Соціальна робота; 

Туризм. 

Навчальний процес в університеті забезпечують 150 викладачів; з них 34 докторів наук 

та професорів; 64 кандидата наук та доцента. До педагогічного процесу залучені також 

керівники підприємств та організацій Донецької області. 

На базі Донецького державного університету управління створено освітній центр 

«Донбас-Україна» для проходження державної підсумкової атестації, отримання документа 

державного зразка про повну загальну середню освіту для осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції, з наданням можливості вступати до 

Донецького державного університету управління. 

Основними цілями університету в умовах, що склалися, є: 

- забезпечення стійкого функціонування ДонДУУ  в якості державного університету, 

підтримка іміджу та збереження традицій університету; 

- підготовка конкурентоспроможного випускника за рахунок підвищення якості освіти, 

яка має відповідати вимогам економічного розвитку країни та європейському освітньому 

рівню; 

- забезпечення збалансованості навчальних програм з точки зору пропорційного 

надання випускникам теоретичних знань і практичних навичок; 

- збереження кадрового потенціалу ДонДУУ та розвиток його творчої активності; 

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних 

проблем державного управління та соціально-економічного розвитку країни та регіону; 

- збереження існуючих та налагодження нових зв’язків з провідними українськими та 

європейськими університетами; 

- постійне залучення студентської молоді до вирішення актуальних проблем розвитку 

університету. 
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ВІДОМОСТІ ПРО РЕКТОРА  

 

Марова Світлана Феліксівна 

доктор наук з державного управління, професор 

Народилася 12 грудня 1958 року у м. 

Донецьку, Донецької області. 

У 1981 році закінчила Донецький 

політехнічний інститут (ДПІ) за спеціальністю 

«Технологія рекуперації вторинних матеріалів 

промисловості». 

З 1981 по 1995 роки працювала інженером, 

науковим співробітником Донецького філіалу 

ВНІПІ черметенергоочистка (пізніше - Інститут 

технічної екології).  

В період 1995 - 1999 - науковий 

співробітник науково-дослідного відділу НДІ 

медичних проблем сім’ї при Донецькому 

державному медичному університеті. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію в 

Українському хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ), отримала 

науковий ступінь кандидата хімічних наук. 

З 1999 року працює в Донецькому державному університеті управління на посаді 

старшого викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри екологічного менеджменту. В 2009 році 

призначена на посаду завідувача кафедри екологічного менеджменту. 

В 2010 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління. В 2012 р. Маровій С.Ф. присвоєно вчене звання професора. 

У 2014 р., у зв’язку зі складними соціально-політичними умовами, Донецький 

державний університет управління перемістився до м. Маріуполя. Наказом МОН України 

Марова С.Ф. призначена виконувачем обов’язки ректора Донецького державного 

університету управління. 

У 2016 р. призначена Наказом МОН України № 238-к від 17.06.2016 ректором 

Донецького державного університету управління, як обрана за конкурсом відповідно ст.42 

Закону України «Про вищу освіту». 

У 2017 р. відзначена Міністерством освіти і науки України Нагрудним знаком 

МОНУ  «Відмінник освіти України». 

Фахівець з питань державного управління в сфері охорони навколишнього 

середовища, екологічної безпеки, енергозбереження, автор понад 200 наукових праць, 

учасник міжнародних екологічних проектів, член міжнародної асоціації екологів.  
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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

Одним із пріоритетних завдань Донецького державного університету управління  є 

забезпечення якості та конкурентоспроможності його освітньої діяльності на ринку освітніх 

послуг. Умовою забезпечення цього є кадровий потенціал, який гарантуватиме якісну 

підготовку фахівців і конкурентоспроможність на національному та міжнародному рівнях 

та вимагає від працівників університету високих компетентних характеристик, 

професіоналізму,   застосування   інноваційних   методів  у роботі .  Тому основною метою 

керівництва Донецького державного  університету управління  протягом всього часу 

діяльності з моменту   його переведення до іншого міста залишається збереження та 

відновлення кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу. 

Кадрова робота в Донецькому державному університеті управління протягом 

звітного року здійснювалася відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, Закону  України  «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145- та інших 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, а також згідно 

Статуту Донецького державного університету управління. 

Якісний та кількісний склад науково-педагогічних працівників університету 

дозволяє забезпечити вирішення завдань щодо високопрофесійної підготовки майбутніх 

управлінців у всіх сферах господарської діяльності. 

Оскільки Донецький державний університет управління був переміщений до міста 

Маріуполь наприкінці 2014 року і  кадрова статистика за попередні періоди  відсутня, тому 

є можливість  порівняння якості кадрового складу лише з 2015 року. Кадровий склад 

університету  з 2015  року приведений в таблиці  1.1. 

 

           Таблиця 1.1. 

 Згідно таблиці 1.1.  загальна кількість  науково-педагогічного персоналу у 2017 році 

у порівняні з 2016 роком зросла  на  4 %, також на 3 % зросла питома вага викладачів, які 

мають  наукові ступені та вчені  звання. 

Протягом року до навчального процесу залучалися викладачі сумісники (14 осіб), 

викладачі-погодинники (46 осіб). Серед цієї категорії, працюючих  72 %  викладачів мають 

наукові ступені та вчені звання. 

Віковий склад науково-педагогічних працівників університету у 2017 році 

 показники На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

1 2 3 4 5 6 

 Кількість працівників  

усього: 

 

91 181 171 186 

 В тому числі науково-

педагогічні працівники: 

 

75 105 98 102 

 З науково-педагогічних  

працівників штатні: 

65/87% 89/85 85/87% 88/86% 

 З них:     

             Докторів наук 10 10 11 12 

             Професорів 8 11 8 8 

             Кандидатів наук 36 46 47 48 

             доцентів 22 27 29 33 

 З науково-педагогічних 

працівників –сумісники: 

10/13% 16/15% 13/13% 14/14% 

 З них:     

             Докторів наук 5 5 4 3 

             Професорів 5 4 3 3 

             Кандидатів наук 2 8 7 8 

             доцентів 2 4 3 3 
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приведений на рис. 1.1. Середній вік науково-педагогічних працівників у звітному році 

складає 42 роки (2016 рік- 44 роки). Середній вік докторів наук складає  53 роки, кандидатів 

наук – 39 років. Аналіз віку професорсько-викладацького складу свідчить про тенденцію  

його омолодження.  У звітному році професорсько-викладацький персонал університету 

поповнився молодими професіоналами у категорії до 30 років та від 30-до 40 років ( у 

порівняні з 2016 роком кількість викладачів цих вікових категорій збільшилась на 5%).  

 

 
 Рис.1.1.Віковий склад науково-педагогічних працівників 

 

Із 14 діючих в університеті кафедр, вісім кафедр очолюють доктори наук за 

відповідними спеціальностями (57%), з загальної чисельності завідувачів  кафедрами жінки 

складають (86%). За кількісними показниками більшість викладачів жіночої статі і складає 

72%.  

Головною метою кадрової політики  університету ставиться подальше покращення 

кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників університету, шляхом   

омолодження кадрового складу, його поповнення молодими амбіціозними фахівцями, 

підготовки університетом власних кандидатів та докторів наук.  

На теперішній час є кафедри, які мають  потреби у викладачах вищої кваліфікації, 

тому в університеті ведеться спрямована політика в підготовці власних наукових  кадрів 

вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з подальшим захистом кандидатських 

та докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді університету або в спецрадах 

інших вищих навчальних закладів і наукових установах України.  

Одним із шляхів професійного руху та кар’єрного зростання професорсько-викладацького 

складу Донецького державного університету управління є стажування у вищих навчальних 

закладах і за кордоном. Тому з метою ознайомлення з новими методами та формами 

організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи викладачів, для 

виконання наукових досліджень та підвищення кваліфікації до вищих навчальних закладів, 

науково-дослідних інститутів НАПН України, було направлено 25 осіб  (у 2016 році – 

21ос.).У рамках договорів та угод про співпрацю з іншими навчальними закладами 

викладачі університету пройшли підвищення кваліфікації у Науково-дослідному інституті 

економічного розвитку (м.Київ), Таврійському  національному університеті 

імені.В.І.Вернадського, Приазовському державному  технічному університеті, 
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Маріупольському державному університеті, у Полтавському університеті економіки і 

торгівлі та інших ВНЗ України. Декан факультету права   і соціального управління   

Тарасенко Д.Л., завідувач кафедри Чечель А.О. і доцент Нога І.М, взяли  участь у 

швейцарсько-українському проекті  «Розвиток громадянських  компетентностей в Україні – 

DOCCU»  де отримали свідоцтво майстер- тренера з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських  компетентностей. В 

рамках Міжнародного проекту TEMPUS  у  літньої академії  лідерства  при Одеському   

Національному університеті імені І.І. Мечнікова взяли участь  завідувачі кафедр Стойка 

А.В. і  Чечель А.О.,  викладачі   Сікорська І.М.,  Драгомірова Є.С. Нерсесов В.Р. 

Протягом 2017 р. продовжував стрімко розвиватися напрям міжнародної академічної 

мобільності викладачів,  стажування  за кордоном. Завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування  Чечель А.О. пройшла стажування у школі державного 

управління  HARVARD KENNEDY SCHOOL( США). Декан факультету економіки 

Аракелова І.О. пройшла наукове-педагогічне стажування у Латвії, м Ріга. (BALTIC 

RESERCH INSTITUTE IN TRASFORMATION TCJNJMIC AREA) та в  

Східноєвропейському  центрі фундаментальних досліджень. (Рrague.Czech Republic ) 

Слід зазначити, що наразі з тим, як діяльність університету набуває постійний  і 

стабільний характер набуває  і необхідність збільшення стажувань у провідних 

університетах і наукових установах світу, оскільки це має стати запорукою як підвищення 

рівня наукових результатів, так і сприятиме зростанню позицій ДонДУУ в міжнародних і 

національних рейтингах, як це було раніше. 

 

Відзнаки працівників Донецького    

державного університету управління 

 

У 2017 році, вперше за час проведення своєї освітньої діяльності у місті 

Маріуполі, працівники університету за ініціативу, сумлінне виконання службових 

обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері 

освіти і науки були визначені    відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України: 

два працівника нагороджені нагрудним знаком « Відмінник освіти України» і один 

працівник нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», сім працівників Подяками 

МОНУ. 

За сумлінне виконання посадових обов’язків, наполегливість та самовідданість у 

сприянні розвитку та значний внесок в становлення університету в місті Маріуполі було 

заохочено Подяками та  Почесними Грамотами Департаменту освіти і науки  Донецької 

держобладміністрації   - 10 працівників,   Подяками та  Почесними Грамотами міського 

голови м.Маріуполя - 20 працівників, Подяками та  Почесними Грамотами Університету - 

25 працівників. 

На теперішній час в університеті працюють викладачі, які мають наступні академічні 

і  почесні звання, нагороджені  орденами та нагрудними знаками : 

 

Орден « За заслуги» ІІІ ступеню 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Орден « За заслуги» ІІ ступеню 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Орден княгині Ольги  ІІІ ступеню 1.Токарева Валентина Іванівна 

Нагрудний знак «Почесна відзнака» 1.Петросов Віктор Аркадійович 

Нагрудний знак МОНУ  «Відмінник освіти 

України» 

1.Марова Світлана Феліксівна 

2.Токарева Валентина Іванівна 

3.Стойка Андрій Васильович 

4.Ткаченко Олена Георгіївна 

Нагрудний знак МОНУ ««За наукові та 

освітні досягнення»» 

1.Токарева Валентина Іванівна 

Почесне звання «Заслужений працівник 

освіти України» 

1.Овчаренко Руслан Вячеславович 

2.Токарева Валентина Іванівна 
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Почесна грамота МОНУ 1.Токарева Валентина Іванівна  

2.Овчаренко Руслан Вячеславович 

3.Стойка Андрій Васильович 

Майстер спорту України  міжнародного класу 1. Скутєльник Олександр Васильович 

 

За період з   01 січня 2017 року  по 31 грудня 2017 року 4 працівника Донецького 

державного університету управління  отримали ступінь кандидата  наук. З них викладач 

кафедри соціології управління Івацький В.В.-ступінь кандидата історичних наук, викладачі 

Чернишов О.Ю, Ващенко В.В., Нога І.М.-кандидата економічних наук. 

 Існує необхідність посилення мотивації та підтримки науково-педагогічних 

працівників для здобуття ними наукових ступенів та вчених звань, що дасть змогу 

підвищити науковий і фаховий рівень професорсько-викладацького складу та зміцнити 

кадровий потенціал Університету. 
Основною метою у звітному році та перспективним завданням кадрової політики 

Університету є  забезпечення оптимального балансу відновлення, збереження та зміцнення 

чисельності та якості професорсько-викладацького складу. Це зумовлює необхідність 

розробки стратегії розвитку кадрової політики, яка включатиме стратегію конкурентного 

кар’єрного росту співробітників та стратегію заохочення працівників з метою 

стимулювання розвитку кадрового потенціалу.  

 

                                               Біографічна довідка 

ректора Донецького державного університету управління  

Марової Світлани Феліксівни 
Посада (назва підприємства та органу 

уповноваженого на управління) 

 ректор Донецького державного 

університету управління  

Стаж роботи на посаді  Два роки 

Число, місяць і рік народження  12.12.1958 р. 

Місце народження  м.Донецьк,  Донецької області 

Освіта (назва ВНЗ, рік закінчення)  вища, Донецький політехнічний 

інститут,   (нині -   Донецький  

національний технічний університет),   

1981 р.                 

Спеціальність за освітою, кваліфікація  технологія рекуперації вторинних 

матеріалів промисловості, інженер 

хімік-технолог 

Науковий ступінь, вчене звання  доктор наук з державного управління, 

професор 

Володіння мовами  українською, російською - вільно, 

англійською зі словником 

Нагороди, почесні звання  Нагрудний знак МОНУ  «Відмінник 

освіти України» 

Стаж роботи на керівних посадах  08 років 

 

Робота в минулому 

 
Місце і рік Посада із зазначенням підприємства, 

установи, організації, а також центрального 

чи місцевого органу виконавчої влади 

Місце 

знаходження 

підприємства, 

установи, 

організації 

Прийняття Звільнення 

08.1981 11.1990 Інженер Донецького філіалу м.Донецьк 
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«ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА» 

12.1990 03.1995 Науковий співробітник лабораторії фізико-

хімічних засобів знесолення Донецького 

філіалу 

«ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА» 

(з 02.1991 р. орендне підприємство 

«Інститут технічної екології)  

м.Донецьк 

04.1995 07.1996 Лаборант Українського державного центру 

діагностики та реабілітації репродуктивної 

функції людини 

м.Донецьк 

08.1996 08.1999 Науковий співробітник  науково- 

дослідного відділу Донецького медичного 

університету 

м.Донецьк 

09.1999 08.2000 Старший викладач кафедри екологічного 

менеджменту Донецької державної академії 

управління 

м.Донецьк 

09.2000 08.2009 Доцент кафедри екологічного менеджменту 

Донецької державної академії управління 

На підставі розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 124-р і 

наказу Міністерства освіти і науки України 

від 15.03.2004 № 207 на базі Донецької 

державна академії управління утворений 

Донецький державний університет 

управління. 

м.Донецьк 

09.2009 10.2014 Завідувач кафедри екологічного 

менеджменту Донецького державного 

університету управління 

м.Донецьк 

11.2014 06.2016 В.о. ректора Донецького державного 

університету управління 

м.Маріуполь 

06.2016 По 

теперішній 

час 

Ректор Донецького державного 

університету управління 

м.Маріуполь 

 

 
2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

  Станом на 01.01.2018р. в університеті навчалося 1186 студентів, включаючи 

контингент Вугледарського коледжу (171 особа).  

За кошти державного бюджету навчаються 679 осіб, із них 297 - бакалаври, 1 - 

спеціаліст, 232 - магістри, 2 - докторанти, 15 - аспіранти, та у Вугледарському коледжі 132 - 

молодші спеціалісти. 

За кошти фізичних та юридичних осіб навчаються 500 осіб, із них 231 – бакалаври, 4 

- спеціалісти, 205 - магістри, 12 - аспіранти, 5 - іноземні студенти, 4 - здобувачі, та у 

Вугледарському коледжі 30 - бакалаври і 9 - молодші спеціалісти.  

Крім того, 7 осіб проходять підготовку до ЗНО та подальшого навчання у 

Донецькому державному університеті управління на підготовчих курсах. 

Освітня діяльність Донецького державного університету управління проводиться в 

місті Маріуполі у двох навчальних корпусах та в структурному підрозділі ДонДУУ – 

Вугледарському коледжі.  

В університеті функціонують 3 факультети, 14 кафедр, аспірантура, Центр по роботі з 

іноземними студентами, Підготовче відділення. Значна увага приділялась підготовці кадрів 
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вищої кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук. Ці питання успішно розв’язуються 

через розвиток аспірантури і докторантури в університеті. 

При наборі здобувачів вищої освіти обов'язково враховуються та дотримуються 

ліцензійні обсяги підготовки фахівців за усіма рівнями та ступенями. Планування 

підготовки фахівців у Донецькому державному університеті управління здійснюється на 

основі державного замовлення, обсяг якого визначається Міністерством освіти і науки 

України, загальних обсягів прийому, угод, укладених з відповідними підприємствами та 

установами. 

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями та освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавр, молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр та підготовку 

кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. 

 

Всього за Всього за

ден.форм. заоч.форм.

навчання бюджет контр. навчання бюджет контр.

1 121 85 70 15 36 19 17

2 153 85 57 28 68 30 38

3 72 32 29 3 40 3 37

4 92 33 23 10 59 2 57

4v 1 1 0 1

Всього: 439 235 179 56 204 54 150

3 45 37 37 0 8 5 3

4 44 17 16 1 27 6 21

Всього: 89 54 53 1 35 11 24

5 (09.2016) 5 2 0 2 3 1 2

Всього: 5 2 0 2 3 1 2

5 (09.2016) 136 108 88 20 28 9 19

5 (09.2017) 208 113 89 24 95 12 83

5 (01.2016) 36 0 0 0 36 0 36

Державна служба (09.2017) 28 0 28 16 12

Державна служба (10.2016) 29 29 18 11

Всього: 437 221 177 44 216 55 161

Разом: 970 512 409 103 458 121 337

Зведені дані з контингенту здобувачів вищої освіти ДонДУУ

 станом  на  01.01.2018р.

Курс Всього

Денна форма Заочна форма

навчання навчання

Бакалаври:

Бакалаври зі скороченим терміном навчання:

Спеціалісти:

Магістри:
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Бакалавр 30 0 30 0 30

Молодший спеціаліст 141 141 132 9

Всього: 171 141 132 9 30 0 30

Разом: 1141 653 541 112 488 121 367

2 2 2 0 0 0

27 9 8 1 18 7 11

4 0 0 4 4

Іноземні студенти 5 2 0 2 3 0 3

Підготовчі курси 7

Всього: 7 0 0 0 0 0 0

Всього по ДонДУУ: 1186 666 551 115 513 128 385

Докторанти:

Вугледарський коледж :

Аспіранти:

Здобувачі:

Центр по роботі з іноземними студентами:

Підготовче відділення:

 
 

Освітня та наукова діяльність Донецького державного університету управління в 2017 

році здійснювалась на основі базових положень законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про наукову та науково-дослідну діяльність», інших нормативно-правових актів 

України.  

За звітний період у Центрі післядипломної освіти університету курси підвищення 

кваліфікації пройшла 41 особа.  

Важливою подією для університету в 2017 році є відкриття другого навчального 

корпусу, що значно збільшило можливості якісного та комфортного навчання студентів. 

 
 

Формування контингенту Донецького державного університету управління 

здійснюється не тільки за зацікавленістю вступників у здобутті вищої освіти за напрямами, 

спеціальностями професійної підготовки, але також завдяки професійності та ефективності 

роботи фахівців університету з профорієнтаційної роботи. 
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Спостерігається розширення контингенту магістрів. Треба відмітити, що у 2017 році 

було припинено прийом на навчання спеціалістів. 

 

У структурному підрозділі ДонДУУ – Вугледарському коледжі здійснюється 

підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів: 



14 

 

 

 

 
За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту 132 особи, та за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 39. 

Завдяки якісній професійній підготовці студентів за обраними напрямами, 

спеціальностями рівень працевлаштування випускників університету залишається незмінно 

високим.  

 

 
3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основні напрями наукової діяльності 

 

Наукова діяльність ДонДУУ є невід’ємною складовою освітньої діяльності, 

основною метою якої є інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі 

вищої освіти. 

Основними завданнями наукової діяльності у ДонДУУ є: 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки й виробництва з 

метою підготовки майбутніх фахівців і науково-технічного і культурного 

розвитку держави; 

- реалізація безперервного циклу наукової та науково-технічної 

діяльності від фундаментальних до прикладних досліджень і впровадження їх у 

виробництво; 

- організація процесу навчання на основі досягнень науки і техніки 

відповідно до вимог Болонського процесу; 

- підготовка наукових, науково-педагогічних і педагогічних кадрів в 

аспірантурі й докторантурі; 

- створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних 

посібників з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки; 
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- розвиток різних форм наукової співпраці з установами й організаціями 

для розв’язання складних наукових проблем, запровадження наукових 

досліджень і розробок; 

- організація наукових, науково-практичних, науково-методичних 

семінарів, конференцій, олімпіад, науково-дослідних курсових, дипломних та 

інших робіт учасників навчально-виховного процесу; 

- розвиток наукової творчості студентів; 

- створення й трансформація науково-технічних знань і розробок в економіку 

України і регіону, кадрове супроводження цього процесу; 

- розробка актуальних проблем економіки, менеджменту, маркетингу, правового 

регулювання, розбудови державності в Україні; 

- підготовка за результатами досліджень наукових праць, статей і повідомлень, 

підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних та інформаційних 

матеріалів. 

Науково-дослідна робота (НДР) у ДонДУУ здійснюється в межах 12 основних 

наукових напрямів, затверджених вченою радою університету. Сьогодні тематичний план 

складається з 18 комплексних НДР (науково-дослідної роботи), у рамках яких виконується 

розробка наукових тем, включаючи дисертаційні дослідження аспірантів ДонДУУ. 

Основні наукові напрями: 

I. Науково-методичні основи управління природокористуванням та охороною 

навколишнього середовища (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Марова С.Ф.).  

ІI. Теоретико-методологічні засади управління людськими і природними ресурсами 

в контексті сталого розвитку (науковий керівник – д.е.н., доц. Балуєва О.В.).  

ІІІ. Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності підготовки 

менеджерів у вищій школі (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Токарева В.І.).  

IV. Фінансовий механізм державного управління економікою України (науковий 

керівник – д.е.н. проф. Смерічевський С.Ф.).  

V. Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами (науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. Черниш О.І.).  

VI. Теоретико-методичні засади розроблення та функціонування механізмів 

державного управління (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Діденко Н.Г.).  

VII. Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом 

(науковий керівник – к.держ.упр., доц. Хороших В.В.).  

VIII. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту (наук. керівник – к.соц.н., доц. 

Скок Н.С., к.і.н., доц. Нікіфоренко Н.О.).  

IX. Механізми формування соціально ефективної державної економічної політики 

(науковий керівник – к.держ.упр., доц. Чечель А.О.). 

Х. Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст 

України (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Стойка А.В.).  

ХI. Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування в сучасних умовах (науковий керівник – д.ю.н., доц. Шестак В.С.).  

ХІI. Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку 

і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю (науковий керівник – 

д.е.н., проф. Дятлова В.В.). 
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Характеристика наукових досліджень 

 

Фундаментальні наукові дослідження органічно поєднуються з науково-

практичними дослідженнями. 

В рамках щорічного конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних 

досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за 

участю ВНЗ та наукових установ за рахунок коштів державного бюджету з 2016 року 

Донецькому державному університету управління доручено виконання фундаментальної 

науково-дослідної роботи «Методологічні засади формування державної політики щодо 

внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» 

(державний реєстраційний номер 0116U000745). Обсяг фінансування за 2017 рік – 214,20 

тис. грн. 

Протягом 2017 року в рамках проекту було досягнуто наступних результатів: 

досліджено механізми залучення міжнародної донорської допомоги внутрішньо 

переміщеним особам; 

запропоновано організаційно-правовий механізм залучення неурядових організацій 

до формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб; 

запропоновано створення платформи, яка об'єднує неурядовї організації, що 

працюють в сфері міграції; 

обґpyнтoвaнo необхідність кoмплeкcного пiдxоду щoдo державного регулювання 

процесів, пов’язаних з міграцією внутрішньо переміщених осіб; 

удосконалено інституційно-правовий механізм державного регулювання процесів, 

пов’язаних з міграцією внутрішньо переміщених осіб, який дозволить системно і 

комплексно вирішувати проблеми внутрішньо переміщених осіб; 

обґрунтовано основні стратегічні пріоритети державної політики щодо внутрішньо 

переміщених осіб;  

сформовано основи комплексної державної політики щодо внутрішньо переміщених 

осіб в контексті врахування особливостей соціально-економічного розвитку територій 

розселення; 

розроблено методологічні основи формування і реалізації Концепції підтримки 

внутрішньо переміщених осіб; 

запропоновано Концепцію підтримки внутрішньо переміщених осіб» як підґрунтя 

для розробки стратегічних основ і програм підтримки внутрішньо переміщених осіб з 

урахуванням особливостей територій розселення. 

 

Також у 2017 році ДонДУУ виконувалась госпдоговірна тематика НДР на 

замовлення підприємств і організацій: 

№ 

з/п 
Замовник Тема договору 

Загальна 

сума 

договору, 

грн. 

Результат 

1. 

ГО «Український 

культурологічний 

центр» 

м. Маріуполь 

«Механізми державного 

управління розвитком 

транскордонного 

співробітництва між 

Україною та країнами» 

 

7000 

Розроблено Стратегію розвитку 

транскордонного співробітництва 

між Україною та країнами ЄС в 

умовах реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Запропоновано впровадження 



17 

 

інноваційних форм 

транскордонного співробітництва, 

які відповідають характеру 

розвитку прикордонних територій. 

2. 

ПП «С-Прінт-2012» 

м. Новомиргород 

 

«Механізм державного 

управління розвитком 

залізничної галузі в 

Україні» 

 

7000 

Обґрунтовано та розроблено 

рекомендації щодо формування 

моделі інноваційного розвитку 

залізничного транспорту, яка 

охоплює правові, управлінські, 

фінансово-економічні, екологічні та 

інноваційні аспекти. 

Розроблено напрями вдосконалення 

залізничної галузі України. 

3. 

ТОВ «Бізнес - 

партнер» 

м.Маріуполь 

«Вдосконалення державних 

механізмів стратегічного 

планування соціально-

економічного розвитку 

територій: маркетингові 

аспекти» 

7000 

Розроблено рекомендації щодо 

удосконалення комплексного 

підходу до створення структурної 

моделі узгодження стратегічних 

документів СПТ. 

 

Наукові підрозділи 

 

Соціологічна науково-дослідна лабораторія 

 

Соціологічна науково-дослідна лабораторія кафедри соціології управління 

Донецького державного університету управління здійснює свою діяльність у трьох 

напрямках: ресурсному, навчально-методичному та науково-дослідному.  

Науково-дослідний напрямок: 

- підготовка та проведення у березні 2017 р. ХІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»; 

- підготовка та проведення у червні 2017 р. І Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики 

сьогодення та перспективи миротворення»; 

- організація та проведення соціологічного дослідження «Здоровий 

спосіб життя шкільної молоді»; 

- підготовка та проведення соціологічного дослідження «Особливості 

соціально-психологічної характеристики студентів-першокурсників та їхніх мотивів 

щодо вступу у ДонДУУ» (фокус-група); 

- організація та проведення соціологічного дослідження «Особливості 

соціально-психологічної характеристики студентів та їхніх мотивів щодо вступу у 

ДонДУУ»; 

- підготовка та проведення соціологічного дослідження «Користування 

Інтернетом та Інтернет-залежність: думка студентів ДонДУУ»; 

- соціологічне дослідження «Соціологічний портрет засуджених, які 

утримуються в установах виконання покарань»; 

- соціологічна науково-дослідна лабораторія брала участь у пітчингу 

проектів соціальної дії з проектом «Українське суспільство в умовах війни: виклики 

сьогодення та перспективи миротворення». 

Навчально-методичний напрямок: 
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- проведення консультативних занять для студентів-соціологів щодо 

напрацювання навичок  роботи із програмою SPSS (3, 4, 5 курси ) І півріччя 2017 р.; 

- керівництво практичною (база практики) підготовкою (3, 4, 5 курси ) І 

півріччя 2017 р.; 

- керівництво практичною (база практики) підготовкою (5 курс) ІІ 

півріччя 2017 р. 

 

 

  Юридична клініка 

 

В 2017 році юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету 

управління здійснювала діяльність за наступними напрямами: 

1. Участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, таких як: 

«Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи»; 

«Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці»; «Правове забезпечення державного 

та муніципального управління»; 

2. Участь у проведенні круглих столів: 

«Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність». Організований сумісно з 

Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

29.03.17. 

3. Проведення семінару зі студентами-консультантами юридичної клініки «Феміда» 

ДонДУУ на тему «Порядок надання безоплатної правової допомоги» Управлінням 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Донецькій області. 20.09.17. 

4. Проведення семінару зі студентами-консультантами юридичної клініки «Феміда» 

ДонДУУ на тему «Порядок надання безоплатної правової допомоги» Управлінням 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Донецькій області. 20.09.17. 

5. Проведення вебінару Управлінням реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 

Запорізькій області для співробітників юридичної клініки «Феміда». 24.11.17 

6. Активна участь у З’їзді Асоціації юридичних клінік України який приходив у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. ДонДУУ на З’їзді 

представляла лаборант юридичної клініки «Феміда» Маловічко Ангеліна. 01.12-02.12. 

2017р.р. 

7. Правоосвітні заходи в рамках тижня права: 4.12.17 Відбулася медіяпросвіта 

присвячена до дня прийняття Загальної декларації прав людини та Декларації прав дитини. 

Відбувся показ документального фільму «Лізо, ходи до дому». У перегляді фільму та 

обговорені проблем, пов’язаних із захистом прав дитини, прийняли участь учні 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл № 4 та №15, а також Маріупольського міського технологічного 

ліцею. 5.12.17 проводилась карткова гра «Країна гідності» для учнів ЗОШ № 26 та № 29, 

студентів-правознавців ДонДУУ. Під час гри, гравці дізналися більше про соціальні права 

та їх зв’язки з соціальною політикою. Також була проведена інтерактивна лекція дискусія 

«Насилля по відношенню до жінок як зруйнувати громадське табу» для учнів ЗОШ № 57, 

була запрошена Маріупольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

сумісно з Радою жінок Донеччини за підтримки Фонду Народонаселення ООН, UNFPA. 

8. Постійна активна участь у різноманітних тренінгах та кластерах з правової 

тематики. 

За допомогою таких заходів студенти набувають досвіду з питань надання правової 

допомоги певним категоріям осіб. 

 9.Організація навчального процесу – читання лекцій з навчальних дисциплін, 

спецкурси, організація та проведення на базі клініки практики для 10 студентів ДонДУУ. 
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Надання правової допомоги – консультації, підготовка правових документів (заяв, 

скарг, позовів тощо). В 2017 році була надана безкоштовна правова допомога 31 фізичній 

особі, 17 консультацій, 12 позовів,2 скарги. 

 

  Центр нових технологій ДонДУУ 

 

Інформаційно-аналітичний центр у своїй діяльності  взаємодіє з усіма структурними 

підрозділами, які використовують елементи дистанційного навчання, Єдину державну базу 

з питань освіти (ЄДБО), та систему «АСУ ВНЗ». 

Заходи та досягнення за 2017 рік: 

– оновлення методичних рекомендацій з елементів дистанційного навчання; 

– оновлено сайт з дистанційного навчання; 

– оновлено офіційний сайт Донецького державного університету управління; 

– на сайті дистанційного навчання оновлено базу студентів та викладачів ДонДУУ; 

– оновлено базу даних онлайн оплати «фінпортал ДонДУУ» для зручності 

здійснення  платежів за навчання та за наукову діяльність (статті); 

– підтримка в обладнанні комп’ютерних аудиторій навчальних корпусів ДонДУУ. 

Проведено низку заходів з використання даних систем; 

– продовжена робота по впровадженню по деканатах та структурних підрозділах 

автоматизованої системи управління «АСУ ВНЗ» (оновлена версія); 

– адміністрування електронної системи ЄДБО, вирішення термінових питань з 

роботи бази, встановлення та оновлення облікових записів для операторів ЄДБО; 

– підвищення кваліфікації співробітників Центру: 

Нерсесов В.Р., Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова, Літня 

академія в рамках проекту Tempus ELITE, 26-30 травня 2017. Результати і форма 

впровадження: сертифікат, наукова стаття в збірнику, що входить до наукометричної бази. 

 

  Наукові конференції  

 

 Згідно з планами наукової діяльності та наказами ректора в ДонДУУ проводяться 

міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-

конференції за участю науковців України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Грузії та 

інших країн: 

 

№ 

з/п 
Назва конференції (семінару) 

Місто та термін 

проведення 

1. ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні суспільні 

проблеми у вимірі соціології управління» 

3 березня  

2017 р. 

м. Маріуполь 

2. І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення» 

9 червня  

2017 р. 

м. Маріуполь 

3. Міжнародна науково-практична конференція  

«Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми 

та перспективи» 

18-19 квітня 2017 р.  

м. Маріуполь 

4. Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та 

інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ» 

29 червня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

5. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-

економічні проблеми сучасності» 

12 травня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

6. 

Круглий стіл 

 «Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність» 

29 березня 2017 р. 

м. Маріуполь 
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№ 

з/п 
Назва конференції (семінару) 

Місто та термін 

проведення 

 

7. 

I Міжнародна науково-практична конференція 

«Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в 

суспільстві» 

20 квітня 2017 р.  

м. Маріуполь 

 

8. 

Інтернет-конференція  

«Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» в рамках 

проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського 

досвіду демократії та належного врядування в Україні» 

18-19 травня 2017 р. 

 м. Маріуполь 

 

9. 

Кафедральний науковий семінар 

 «Використання вибіркового методу в соціології» 

30 травня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

10. 

Кафедральний науковий семінар  

«Використання пакету Comsol при вивченні соціально-економічних 

процесів» 

26 грудня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

11. 

Міжнародна науково-практична конференція  «Економіко-

культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому 

просторі» 

21-23 лютого 

 2017 р. м. Кошице, 

Словаччина  

 

12. 

Круглий стіл «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: 

історія і сучасність» 

7 грудня  

2017 р. 

 м. Маріуполь 

 

13. 

Міжнародна конференція 

 «Актуальні проблеми правового забезпечення державного та 

муніципального управління» 

8-9 грудня   

2017 р. м. Маріуполь 

14. Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція  

«Забезпечення стабільного соціально економічного розвитку в умовах 

сучасних викликів» 

19 квітня 

2017 р. 

м. Маріуполь 

15. Міжнародна науково-практична конференція  

«Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» 

3-4 жовтня 

2017 р. 

м. Маріуполь 

 

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

Стратегічною метою діяльності університету є сприяння інтернаціоналізації 
навчального процесу і науково-дослідницької діяльності та інтеграції університету до 
єдиного європейського простору вищої освіти. Міжнародне співробітництво ДонДУУ 
здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Наказів Міністерства 
освіти і науки України, а також згідно з положенням Болонської декларації. 

Згідно з вищевказаними нормативними документами міжнародна наукова діяльність 
ДонДУУ здійснюється за такими основними напрямками: 

• встановлення зв’язків із закордонними навчальними закладами 
для взаємовигідного науково-технічного співробітництва, а також між окремими 
науковцями та фахівцями, 

• робота з міжнародними грантовими фондами, що підтримують наукові проекти, 
• координація міжнародних програм наукових стажувань для студентів та 

викладачів, 
• забезпечення структурних підрозділів університету міжнародною інформацією, 
• координація і контроль за ходом здійснення і розвитком міжнародних контрактів, 
• сприяння роботі центру по роботі з іноземними студентами ДонДУУ. 
Донецький державний університет управління є членом EAIE (Європейська 

Асоціація Міжнародної Освіти), міжнародного наукового консорціуму COURAGE, 
Міжнародної Академії Менеджменту, Української асоціації європейських студій, асоціацій 
Україна – Німеччина, Україна – Франція. 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) наведено у таблиці: 
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Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) наведено у таблиці: 

 

Країна 

партнер 

(за 

алфавітом) 

Установа – 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

ЄС 

ТЕМПУС проект 

«Центр освіти 

третього віку» 

Розвиток, накопичення 

та управління 

людським капіталом 

через розповсюдження 

освіти впродовж життя 

та включення людей 

похилого віку до 

соціальних систем 

неформальної освіти 

Грантова Угода 

544517– 

TEMPUS– 1–

2013–1–IT– 

TEMPUS–JPHES 

2013 – 2017 рр. 

 

Створення 

Центру освіти 

третього віку у 

ДонДУУ. 

Проведено 

наукове 

дослідження та 

аналіз соціальної 

політики регіону 

щодо залучення 

людей похилого 

віку до активного 

життя 

ЄС 

ТЕМПУС проект 

«Освіта для 

лідерства, 

інтелектуального 

та творчого 

розвитку» 

Імплементація 

державної політики з 

розвитку людських 

ресурсів як генераторів 

соціального прогресу 

шляхом реалізації 

послуг з розвитку 

лідерського та 

організаційного 

потенціалу 

Грантова Угода 

544343– 

TEMPUS– 1– 

2013– 1– LT– 

TEMPUS– 

SMHES 

2013 – 2017 рр. 

 

Створення Центру 

для ефективної 

реалізації 

університетами 

послуг з лідерства 

та організаційного 

розвитку. 

Проведено аналіз 

лідерського 

потенціалу 

ДонДУУ, 

розроблені 

навчально- 

методичні 

посібники з 

розвитку 

лідерського 

потенціалу 

держслужбовців 

місцевих 

адміністрацій 

ЄС 

«Кафедра Жана 

Моне «Аналіз та 

застосування 

європейського 

досвіду демократії 

та належного 

врядування в 

Україні 

Викладання та 

дослідження 

європейської інтеграції 

у сфері держаної 

політики та 

самоврядування 

Грантова Угода 

553417 – EPP – 1– 

2014 – 1 – UA –

EJMO– CHAIR 

Проводиться 

дослідження та 

планується 

видання 

Монографії з 

європейського 

досвіду демократії 

та належного 

врядування 

ЄС 

Створення Центру 

Досконалості 
Жана Моне у 

ДонДУУ 

Викладання, 

дослідження та 
популяризація 

європейської інтеграції 

Грантова Угода 

2011– 2865/001– 

001 

Створено Центр 

досконалості Жана 

Моне. Проведено 

наукове 

дослідження 

економічних 

аспектів 
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європейської 

інтеграції України 

ЄС 

Проект 

«Мобільність для 

студентів і 

працівників» за 

програмою 

Еразмус+ з 

університетом 

Ліон 2 (м. Ліон, 

Франція) 

Академічний обмін 

викладачами та 

студентами 

Угода про 

співробітництво 

2015 – 2018 рр. 

Участь у спільних 

проектах, які 

пов’язані з 

науковою та 

педагогічною 

діяльністю 

університетів – 

партнерів 

ЄС 

Проект 

«Мобільність для 

студентів і 

працівників» за 

програмою 

Еразмус+ з 

університетом 

Салєрно 

(м. Салєрно, 

Італія) 

Академічний обмін 

викладачами та 

студентами 

 

Угода про 

співробітництво 

2015 – 2018 рр. 

Участь у спільних 

проектах, які 

пов’язані з 

науковою та 

педагогічною 

діяльністю 

університетів – 

партнерів 

Казахстан 

Університет 

«Туран» 

(м. Алмати) 

Сумісна науково- 

дослідницька 

діяльність, 

академічний обмін 

викладачами та 

студентами, участь у 

конференціях, обмін 

науковими 

публікаціями 

Договір про 

співробітництво, з 

2004 р. без 

обмеження строку 

дії 

Обмін 

публікаціями, 

реалізації 

програми обміну 

викладачами, 

організація 

практики 

казахських 

студентів на базі 

ДонДУУ, участь 

студентів та 

викладачів 

ДонДУУ у літній 

школі в 

Казахстані, 

видання сумісної 

монографії 

ЄС, 
Польща 

Польсько-

український 

проект «Спільно 
подбаймо про 

публічний простір 
в Маріуполі» 

Проведення сумісних 

науково-практичних 
заходів за темою 

проекту 

В рамках угоди 

про 

співробітництво з 

Міжнародним 

центром освіти 

Краківського 

технологічного 

університету та 

Фондом MiLA 

Участь у спільних 

проектах, які 

пов’язані з 

науковою та 
педагогічною 

діяльністю 
університетів – 

партнерів 

Польща 

Академія 

фізичного 

виховання 

м. Катовіце 

Сумісна науково-

дослідницька 

діяльність,  участь у 

конференціях, обмін 

науковими 

публікаціями 

Угода про 

співробітництво 

2015 – 2020 рр. 

Організація 

сумісних 

конференцій, 

обмін 

публікаціями, 

реалізації програм 

обміну 

викладачами 

Польща 

Краківський 

технологічний 

університет 

Сумісна науково- 

дослідницька 

діяльність,  участь у 

Угода про 

співробітництво 

2015 – 2020 рр. 

Організація 

сумісних 

конференцій, 
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конференціях, обмін 

науковими 

публікаціями 

обмін 

публікаціями, 

реалізації програм 

обміну 

викладачами 

Польща 

Головний 

Гірничий Інститут 

в м. Катовицях 

Сумісна науково- 

дослідницька 

діяльність, участь у 

конференціях, обмін 

науковими 

публікаціями 

Договір про 

співробітництво з 

2015 р. 

Розробка 

сумісного проекту 

з розвитку 

наукових 

досліджень з 

ревіталізації 

водних джерел 

Чехія 

Остравський 

університет 

«Євроазіатський 

академічний 

форум» 

Проведення спільних 

наукових досліджень, 

написання навчально- 

методичних 

матеріалів. 

Угода про 

співробітництво  

з 2012 р. 

Сумісні 

дослідження в 

галузі суспільних 

та гуманітарних 

дисциплін 

 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

 

У Донецькому державному університеті управління підготовка кадрів через 

аспірантуру здійснюється за такими спеціальностями: 

051 Економіка 

073 Менеджмент 

281 Публічне управління та адміністрування 

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами та наукове консультування 

докторантами здійснюють більш 55 докторів наук, професорів та кандидатів наук 

університету.  

У 2017 р. аспірантуру закінчили 2 аспіранта денної та заочної форми навчання та 1 

здобувач наукового ступеня. На кінець 2017 року в аспірантурі університету навчалось 27 

осіб, із них 9 – з відривом від виробництва та 18 – без відриву від виробництва. 

На кінець 2017 року в якості здобувачів наукового ступеня в ДонДУУ було 

прикріплено 6 осіб. 

Аспіранти та здобувачі два рази на рік звітують про виконання індивідуального 

плану на засіданнях кафедри. Наукові керівники доповідають на засіданнях вченої ради 

один раз на рік про якість підготовки аспірантів та готовність успішного завершення 

навчання в аспірантурі. 

У Донецькому державному університеті управління підготовка кадрів через 

докторантуру здійснюється за такими спеціальностями: 

051  Економіка 

073 Менеджмент 

281 Публічне управління та адміністрування 

На даний час у докторантурі ДонДУУ перебуває 2 докторанти.   

Аспірантами, здобувачами, докторантами – співробітниками університету за 2017 

рік захищено 3 кандидатських дисертації. 
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Спеціалізовані вчені ради 

У 2017 році в Донецькому державному університеті управління роботу проводила 

спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». 

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 провела 6 засідань, на яких: 

було проведено захист 3 дисертацій, з них – 0 докторських та 3 кандидатських. 

 

Науково-дослідна робота студентів 

 

Науково-дослідну роботу студентів ДонДУУ організовано у вигляді Студентського 

наукового товариства, діяльність якого здійснюється відповідно до Положення про 

Студентське наукове товариство, а також до Закону України «Про вищу освіту», з 

урахуванням всіх положень чинного законодавства України і міжнародного права і 

відповідно до Статуту ДонДУУ. 

Основною метою СНТУ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і 

молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація. 

Науково-дослідну роботу студентів у ДонДУУ організовано на всіх кафедрах. Цією 

роботою керує рада Студентського наукового товариства ДонДУУ (СНТ), до складу якої 

входять викладачі та студенти. На кожному факультеті створено відповідне СНТ. На 

кафедрах науковою роботою студентів керує заступник завідувача кафедри з наукової 

діяльності.  

Загалом, протягом 2017 року студентами ДонДУУ у співавторстві з викладачами 

було опубліковано 49 статей. 

 Студенти ДонДУУ брали активну участь у наукових всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, загальна кількість тез доповідей на конференціях відповідних 

рівнів – 151. Зокрема, на базі ДонДУУ у 2017 році було проведено наступні студентські 

наукові заходи:  

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Місто та термін 

проведення 

1. 

Круглий стіл 

«Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 

в умовах членства України в СОТ» 

29 червня 2017 р. м. 

Маріуполь 

 

2. 

Круглий стіл 

«Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність» 

29 березня 

2017 р. 

м. Маріуполь 

 

3. 

Круглий стіл 

«Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного 

розвитку регіонів 

20 грудня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

4. 
Науково-практична конференція «Екологія та сталий розвиток» 

19 квітня 2017 р. 

м. Маріуполь 

 

5. 

Регіональна студентська наукова конференція «Правове забезпечення 

державного та муніципального управління» 

4 квітня 2017 р. 

м. Маріуполь 
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4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДонДУУ 

Інтернаціоналізація навчального процесу та інтеграція університету до єдиного 

європейського освітянського простору реалізується шляхом участі у міжнародних проектах 

за програмами Еразмус+, ТЕМПУС, Жан Моне, Фулбрайт, DAAD, ETF, USAID та багатьох 

інших міжнародних програмах і фондах.  

Проекти що реалізуються у 2016-17 навчальному році: 

2 проекти TEMPUS (Erasmus+ KA2): 

• Проект “Центр освіти третього віку” 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-

JPHES (2013-2017 р.) 

• Проект «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку»  544343-

TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES (2013-2017 р.) 

3 проекти Erasmus+ KA1: 

• Угода з Університетом Салерно (Італія, 2015-2018 р.) 

• Угода з університетом Ліон-2 (Франція, 2015-2018 р.) 

• Грантова Угода 545650-EM-1-2013-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21, Університет 

Севільї (Іспанія, 2011-2016 р.) 

2 проекти Jean Monnet Fund: 

• Jean Monnet Centre of Excellence at DSUM (грантова угода № 2011-2865/001-001) 

• Кафедра Жана Моне  «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії 

та належного врядування в Україні” (грантова угода № 553417-EPP-2014−1-UA-

EJMO-CHAIR). 

Програми академічної мобільності Еразмус+ КА1: 

протягом навчального року за трьома програмами академічної мобільності та підвищення 

кваліфікації з університетами Севільї (Іспанія), Ліона (Франція) та Салерно (Італія) 

стажування та навчання пройшли 12 студентів та аспірантів ДонДУУ; 

Реалізація інших міжнародних проектів та програм:  

• у 2016 році троє студентів приймали участь у ЛІТНІЙ ШКОЛІ з лідерства, 

громадської активності та соціального підприємництва, а також англомовних курсах з 

академічного письма і публічного спілкування, які було організовано ГО «Українське 

Фулбрайтівське коло», на які було запрошено викладачів та лекторів із Сполучених Штатів.  

• ДонДУУ приділяє важливу роль співробітництву з міжнародними фондами-

донорами і неурядовими організаціями в галузі науки і освіти. Університет бере участь у 

проектах USAID, IREX(США), Alliance Francaise (Франція), Soros Foundation, Центрально-

Європейського Університету (Угорщина), Французьким Інформаційно- Методичним 

Центром, з Британською Радою, Федерацією Польських Організацій в Україні, успішно 

співпрацює із Службою Старших Експертів «SES» (Бонн, Німеччина). Експерти цієї служби 

дали високу оцінку організації навчального процесу в університеті згідно з вимогами 

Болонської декларації.  

• Донецький державний університет управління є членом Євразійської Асоціації 

Університетів (ЄАУ), Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (EAIE), Міжнародної 

Академії Менеджменту, та Української Асоціації 5 Європейських Студій (УАЄС), що є 

суттєвим науковим та навчально- методичним ресурсом для викладачів університету.  

• Особлива роль відводиться співпраці з міжнародними освітніми фондами і 

програмами, такими як програма ім. Фулбрайта (США), Німецькою службою академічних 

обмінів DAAD, фонду «Відродження».  

• Студенти ДонДУУ є активними учасниками програми ознайомлювальної поїздки 

до Польщі «Study tours to Poland» та американської програми «Work&Travel», що в свою 

чергу веде до збільшення академічної мобільності в університеті.  
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• Студенти ДонДУУ активно співпрацюють з молодіжною міжнародною 

організацією AIESEC. За останні роки 12 студентів університету пройшли стажування в 

різних компаніях за кордоном за підтримки цієї організації. 

За цей період підвищення кваліфікації здійснили 21 викладач, з них 5 осіб – за 

кордоном. 

Проект “Центр лідерства ДонДУУ”: 

Завдяки участі у TEMPUS проекті  у березні 2017 року відбулось відкриття Центру 

лідерства ДонДУУ, сформовано Web-платформу для тестування лідерських навичок 

державних службовців, що у підсумку дозволить згенерувати соціальний прогрес в 

імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів шляхом реалізації послуг з 

розвитку лідерського та організаційного потенціалу. В університеті коштами проекту 

відремонтовано та обладнанно конференцзалу (понад 1 млн.грн., видано 7 навчальних 

посібників загальним тиражем понад 2 тис. екз., придбано навчальну літературу з апряму 

діяльності центру, розміщено 18 публікацій у міжнародних виданнях, здійснено 36 

стажувань у вишах Європи. 

Проект “Навчальний центр “Університет третього віку ДонДУУ”: 

в рамках проекту TEMPUS у 2016 році відкрито навчальний центр «Університет 

Третього Віку». 6 викладачів ДонДУУ прошли стажування у університетах Італії, Великої 

Британії, Мальти, Португалії. Студенти центру (віком від 55 років) мають можливість 

відвідувати 5 запропонованих курсів: «Пенсійне забезпечення та соціальний захист: 

правовий та фінансовий аспект»; «Комп’ютер – наш помічник»; «Google на допомогу»; 

Англійська мова; Туризм. За рахунок проекту капіатально відремонтовано та обладнано 

мультимедійну аудіторію. 

 

 

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

6.  
Фінансово-економічна діяльність 

Згідно з кошторисом на 2017 рік заплановано видатки: 

 (загальний фонд 14 484,2 тис. грн.) 

1. заробітна плата  - 10 713,4 тис. грн.; 

2. нарахування на заробітну плату – 2 348,1 тис. грн.; 

3. предмети, матеріали, обладнання – 176,5 тис. грн. (придбання взуття та одягу 

студентам сиротам); 

4. харчування студентів – сиріт – 337,6 тис. грн.; 

5. комунальні послуги – 276,0 тис. грн.; 

6. послуги (крім комунальних)-91,3 тис. грн.; 

7. стипендіальний фонд  - 390,9 тис. грн.; 

8. інші виплати – 150,3 тис. грн.. 

Фінансування з державного бюджету отримано в повному обсязі згідно плану на 

звітну дату. 

Виконання по кошторису  видатків по загальному фонду за 2017 рік  

- видатки на заробітну плату ПВС – 7 014,18 тис. грн., в тому числі кошти на 

оздоровлення 241,1 тис. грн., видатки на заробітну плату іншим співробітникам 

ДонДУУ на суму – 2 809,17 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 2 34,8 тис. грн.; 

- видатки на харчування студентам сиротам – 337,6 тис. грн.; 

- комунальні послуги – 276,0 тис. грн.; 

- виплата академічних стипендій  для аспірантів та докторантів – 390,9 тис. грн.; 

- предмети, обладнання для навчального процесу – 166,0 тис. грн., видатки на 

придбання взуття та одягу студентам сиротам – 10,5 тис. грн.; 
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- послуги (крім комунальних)-91,3 тис. грн.; 
- видатки на мат. допомогу студентам-сиротам у сумі 48,3 тис. грн., кошти на 

придбання літератури 102,0 тис. грн.. 

 

(Загальний фонд на виплату академічних стипендій по програмі 2201190) 

заплановано видатків 2 182,3 тис. грн. 

- видатки на академічні стипендії за 2017 рік склали – 2 177,9 тис. грн.. 

 

Спеціальний фонд 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством» із підгрупами: 

-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю»; 

-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності»; 

-25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» 

-25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна)»  

 

Діаграма представляє динаміку фінансування видатків з бюджету на 

виконання кошторису по загальному фонду у порівнянні 

 2015-2017 р. 

 
Надійшло коштів 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством» у 2017 році університетом отримано 

4 766,3 тис. грн., в тому числі за підгрупами: 

-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю» - 4 721,5 тис. грн.; 

-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності» - 34,9 тис. грн.; 

-25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 0,0 тис. грн.; 

-25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна)» - 9,9 тис. грн. 

 

Виконання спеціального фонду за  2017 рк 

Надійшло коштів 4 204,1 тис. грн. 

Використано 6 777,8 тис. грн. 

Дефіцит коштів – 2 573,7 тис. грн. 

Використано коштів за статями витрат 
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- видатки на заробітну плату – 2 881,3 тис. грн. 

- заробітна плата ПВС на суму 723,5 тис. грн. в тому числі кошти на оздоровлення на 

суму 46,6 тис. грн., заробітна плата інших співробітників на суму 423,9 тис. грн., 

премії на суму 464,7 тис. грн, високі досягнення на суму 300,4 тис. грн., складність 

та напруженість на суму 227,6 тис. грн., погодинна оплата на суму 694,6 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 627,5 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 122,9 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 237,7 тис. грн.; 

- видатки на сплату по ПДВ, послуги банка, акредитація, тощо – 96,6 тис. грн.; 

- загалом придбано товарів на суму 1 327,8 тис. грн. в тому числі 

канцелярських товарів на суму 206,2 тис. грн., дипломи, залікові книжки, студ. 

квітки  на суму 30,7 тис. грн., інформаційні стенди, буклети, таблички, букви та герб 

ДонДУУ  на суму 158,5 тис. грн., періодичні, довідкові та інформаційні видання на 

суму 26,3 тис. грн., господарчі та будівельні матеріали на суму 187,3 тис. грн., 

виготовлено меблів на суму 196,1 тис. грн., придбано телефонних апаратів, 

картриджів, роутер на суму 38,1 тис. грн., вогнегасники на суму 8,3 тис. грн., 

придбано комп’ютерів на суму 83,9 тис. грн.,  кондиціонерів на суму 78,6 тис. грн., 

вікон та дверей на суму 193,7 тис. грн., м’які крісла на суму 31,3 тис. грн., 

господарська техніка на суму 41,0 тис. грн. 

- видатки на послуги (окрім комунальних) на суму – 742,8 тис. грн. в тому 

числі послуги з охорони об’єктів на суму 13,8 тис. грн., рекламні послуги на    суму 53,3 

тис. грн., дизайн макету та друк буклетів до 25-ти річчя ДонДУУ на суму 52,5 тис. грн., 

поточний ремонт на суму 199,9 тис. грн., встановлення вікон та дверей 58,6 тис. грн., 

послуги на експертизу та технічну документацію на суму 64,9 тис. грн.,  послуги з 

обслуговування та ремонту КТ на суму 52,9 тис. грн., програмне забезпечення для відділу 

кадрів та бухгалтерії на суму 14,0 тис. грн., встановлення серверного забезпечення LINUX 

ФОП Нерсесов на суму 55,0 тис. грн., розробка та обслуговування сайту ФОП Нерсесов на 

суму 39,1 тис. грн., інтернет та телефонні послуги на суму 53,3 тис. грн., послуги з навчання 

посадових осіб на суму 5,2 тис. грн. Також укладено договір на капітальний ремонт 

аудиторного фонду на суму 1 561,5 тис. грн. 
 
На діаграмі наведені показники видатків кошторису по спеціальному фонду у  

2015-2017р. 
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На діаграмі представлена динаміка надходжень коштів по спеціальному фонду 

від плати за навчання у 2015-2017 роках, видатки кошторису та дефіцит, який 

складає:  

2016 рік – 3086,3 тис. грн.;  

 2016 рік – 2948,6 тис. грн.;   

2017 рік – 2573,7 тис. грн.. 

 
 

Спеціальний фонд 25020000 «Інші джерела власних надходжень» із підгрупами: 

-25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» 

-25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» 

-25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні заклади від 

розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право». 

За групою 25020000 «Інші джерела власних надходжень» надійшло коштів у сумі 

1 438,9 тис. грн. за підгрупами: 

-25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 1 348,9 тис. грн., в тому числі 

отримано комп’ютерної техніки на 1 348,4 тис. грн., літератури для бібліотеки на 34,6 тис. 

грн.; 

-25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» - 90,6 тис. 

грн. 

 

Діаграма представляє порівняльні показники надходження та використання 

коштів по спеціальному фонду (інші джерела надходжень, гранти, дарунки) у 

2015-2017р. 
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6.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Позиціонування ДонДУУ, який формує регіональний вектор розвитку і забезпечує 

кадровий супровід модернізації економіки Маріуполя, а також сприяє його інноваційному  

розвитку через своїх випускників, а також через впровадження інноваційних технологій. 

Одним з ключових елементів конкурентоспроможності Університету є його 

впізнаваність: в академічній і професійній спільнотах. Оскільки репутація університетів 

складається протягом тривалого часу, молодим університетам, таким як ДонДУУ, необхідно 

мати спеціальні механізми забезпечення впізнаваності. 

Підготовка конкурентоспроможних кадрів: відмова від одночасного руху в усіх 

напрямах-це основа формування конкурентоспроможних кадрів на сьогодні. Можливість 

заявити про себе як ВНЗ, що готує кадрів для ринку, а не для диплому через концентрацію 

ресурсів і зусиль на тих напрямках досліджень, розробки і підготовки кадрів, що потребує 

Україна в цілому та регіон розташування Університету.   

Розвиток інноваційних напрямів у сфері освітніх послуг (Розвиток нових освітніх 

технологій та систем підтримки освітнього процесу): розвиток платформи он-лайн освіти із 

залученням фахівців-практиків, видатних вчених і фахівців з міжнародного ринку праці, 

потенційних роботодавців із запитом на конкретних спеціалістів, що дасть змогу формувати 

випускника із основними компетенціями, що необхідні ринку сьогодні. Реалізація даного 

напряму наддасть можливість студенту формувати самостійно індивідуальний профіль з 

набором обов’язкових та додаткових курсів професійної освіти, тобто буде забезпечуватися 

максимальна гнучкість і індивідуальність освіти кожного студента. Додатково даний напрям 

допоможе вирішити проблему кадрового складу Університету. 

Запропонований підхід не повинен перешкоджати розвитку модульної системи 

організації освітнього процесу, а буде додатком підтримуваної системи автоматизованого 

управління, що забезпечить підвищення гнучкості освітніх послуг і розширення вибору 

пропонованих програм додаткової професійної освіти, в тому числі й дистанційної. 

Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази: визначення шляхів розвитку 

основної та сервісної інфраструктури ДонДУУ, а також додаткових послуг (побутових, 

інформаційних, медичних тощо) 

Розвиток міждисциплінарної освіти з урахуванням потреб регіону: реагування на 

запит регіональної виробничої та невиробничої структури із залученням потенційних 

роботодавців для формування окремих програм для студентів. 

Реалізація стратегії формування та просування міжнародного бренду ДонДУУ має 

підвищити міжнародну пізнаваність і репутацію Університету та сприяти нарощуванню його 

дослідницького потенціалу. 

Підтримка та розвиток міжнародного співробітництва в рамках розвитку мобільності 

ВНЗ: Одним з додаткових варіантів розвитку міжнародного співробітництва можлива 

розробка освітніх дисциплін іноземними викладачами та викладання даних дисциплін на 

системній основі за допомогою он-лайн платформи ДонДУУ; встановлення договірних 

відносин з партнерськими освітніми організаціями про надання викладачів для викладання 

окремих курсів або вибірково необхідних тем. 

Таким же чином можливим стає створення умов для стажування викладачів за 

допомогою нового ресурсу і як наслідок оновлення освітніх програм та стимулювання 

професійного розвитку персоналу. 

Об’єднання стандартного освітнього процесу із реальними науковими дослідженнями 

та їх практичне впровадження: включення студентів в наукові дослідження з перших курсів; 

залучення додаткового фінансування для підтримки наукових і освітніх програм з відповідної 

тематики за допомогою формування Центру досліджень і розробок, що буде включати в себе 
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представників різних напрямів (студенти, викладачі, фахівці) через організацію партнерства 

із зацікавленими комерційними та державними структурами. Використання міжнародних 

публікацій та доповідей на провідних міжнародних конференціях, а також ступеня 

використання наукових результатів в практиці в якості найважливіших критеріїв оцінки 

наукових досліджень та на основі даних показників розробка системи додаткової мотивації 

професорсько-викладацького складу. 

Перспективним завданням кадрової політики Університету є  забезпечення 

оптимального балансу відновлення, збереження та зміцнення чисельності та якості 

професорсько-викладацького складу. Це зумовлює необхідність розробки стратегії розвитку 

кадрової політики, яка включатиме стратегію конкурентного кар’єрного росту співробітників 

та стратегію заохочення працівників з метою стимулювання розвитку кадрового потенціалу.  

Формування унікального бренду ДонДУУ, який пізнається через створення та 

просування оригінальних освітніх технологій: ДонДУУ - соціально-відповідальний 

університет, який ефективно організовує освітню, науково та інноваційну діяльність, а також 

орієнтований на вимоги роботодавців, що забезпечує високий рівень 

конкурентоспроможності випускників та несе відповідальність за їх  кар’єру. 

Майбутнє університету залежить від нашого спільного бажання продовжити його 

традиції, не зупинятися на досягнутому. 

Спадкоємність принципів, стабільність роботи є запорукою нашого успіху! 

 

Звіт ректора Донецького державного університету управління Марової С.Ф. 

заслухано і затверджено на Конференції трудового колективу.  

Протокол № 2  від 20.12.2017 року. 
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