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Донецький державний університет управління є спеціалізованим навчальним закладом з
підготовки всебічно розвинених 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.
Донецький державний університет управління здійснює підготовку бакалаврів,
спеціалістів та магістрів за 11 спеціальностями на денній та заочній формах навчання. Зараз у
структурі університету 3 факультети (економіки, менеджменту, права і соціального
управління), 14 кафедр, Вугледарський коледж, аспірантура та докторантура за 3
спеціальностями, спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій
з державного управління, центр довузівської підготовки, відділ по роботі з іноземними
студентами, відділ міжнародних зв’язків, центр післядипломної освіти.
Діючі навчальні плани формуються на підставі державних і галузевих стандартів освіти.
Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик постійно оновлюються з
урахуванням ринкових потреб національного господарства, замовлень і рекомендацій
роботодавців, новітніх наукових і освітніх технологій і власних науково-практичних розробок.
Навчальні програми сформовані за принципом інтегральних модулів, що дає можливість
оперативно реагувати на зміни в освітньому середовищі і приймати участь у програмах
академічної мобільності викладачів і студентів.
Активно впроваджується дистанційне навчання з використанням комп'ютерних
технологій. Для цього створена відповідна організаційно - технічна інфраструктура.
Функціонує автоматизована інформаційно-пошукова система, активно розробляються і
впроваджуються в навчальний процес відеолекції, електронні варіанти підручників.
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.
В умовах демократичної кризи, відтоку абітурієнтів з Донецького регіону, зростання
конкуренції між місцевими університетами, ми маємо знайти власні форми інтеграції до нового
освітнього середовища, запропонувати освітні програми та освітні послуги, які є
затребуваними на ринку праці та у суспільстві, створити на базі університету інноваційне
освітнє середовище на рівні міжнародних та європейських стандартів.
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;
- забезпечення можливості надання безперервної освіти, розвиток дистанційної освіти;
- 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».
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 університетів.
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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Кадрова робота в Донецькому державному університеті управління протягом звітного
року здійснювалася відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556VII та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, а також
згідно Статуту Донецького державного університету управління.
Основною стратегією керівництва Донецького державного університету управління на
сьогодні залишається збереження та відновлення кадрового потенціалу професорськовикладацького складу, який відповідає вимогам, що висуваються перед університетами згідно
вимогам міжнародних стандартів, а також спрямування діяльності університету на інтеграцію у
світовий та Європейський освітній і науковий простір.
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в університеті є одним із
пріоритетів його завдань. 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 роком.
У Донецькому державному університеті управління станом на 31.12.2016 р. працює 171
особа, із яких:
• науково-педагогічних кадрів – 98;
• докторів наук, професорів – 15;
• кандидатів наук, доцентів – 54.
Незважаючи на те що загальна кількість науково-педагогічного персоналу у 2016 році у
порівнянні з 2015 роком зменшилася на 10 %, питома вага викладачів з науковими ступенями
та вченими званнями у звітному році збільшилася на 10,8 % і складає 70,4 %. (у 2015 році 59,6%.)
Протягом року до навчального процесу залучалися викладачі сумісники (13 осіб),
викладачі-погодинники (28 осіб). Серед цієї категорії, працюючих 83 % викладачів мають
наукові ступені та вчені звання.
Аналізуючи середній віковий склад науково-педагогічних працівників у звітному році
він не набагато змінився і складає 44 роки (2015 рік- 41 рік)
Але ж це сталося з факту того, що питома вага викладачів з 30-40 років зменшилася з
41 % (2015 рік) до 38 % (2016 рік), а викладачів з 40 до 50 років збільшилася з 25% (2015 рік)
до 41% ( 2016 рік).
У ДонДУУ працює 5,9 % викладачів пенсійного віку і цей показник зменшився на
0,4% у порівнянні з минулим роком.
Приведений аналіз вікового складу науково-педагогічних працівників університету у
2016 році на рис. 1.1.
Середній вік науково - педагогічних працівників складає 44 роки, докторів наук,
професорів – 56 років, кандидатів наук, доцентів – 48років.
Із 14 діючих в університеті кафедр, вісім кафедр очолюють доктори наук за
відповідними спеціальностями (57%), з загальної чисельності завідувачів кафедрами жінки
складають (86%).
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 ДонДУУ майже повністю забезпечує потреби в підготовці наукових
кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з подальшим захистом
кандидатських та докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді університету або в
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спецрадах інших вищих навчальних закладів і наукових установах України.

Рис.1.1.Віковий склад науково-педагогічних працівників
У звітному 2016 році до аспірантури зарахований 1 викладач, і один працівник, до
докторантури 1 викладач за денною формою навчання.
Одним із шліхів професійного руху та кар’єрного зростання професорськовикладацького 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 21 особу (у 2015 році – 2ос.).
У рамках договорів та угод про співпрацю з іншими навчальними закладами пройшли
підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України -7 слухачів, у
Київському національному університеті культури і мистецтва -3 слухача, у Приазовському
державному університеті управління – 3 слухача, у Маріупольському державному університеті
- 2 слухача, стажування у СПД «Дігтяр» пройшли – 2 слухача, також підвищення кваліфікації
(стажування) відбувалися у Київському національному університеті технологій та дизайну,
Державному економіко-технологічному університеті у ДП Національний спортивний комплекс
«Олімпійський».
У 2016 році професор кафедри адміністративного менеджменту Маляренко Т.А.
проходила стажування за кордоном. ( США)
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.
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Відзнаки працівників Донецького
державного університету управління
В університеті працюють викладачі, які мають академічні і почесні звання, нагороджені
орденами та нагрудними знаками :
Орден « За заслуги» ІІІ ступеню
Орден « За заслуги» ІІ ступеню
Орден княгині Ольги ІІІ ступеню

1.Петросов Віктор Аркадійович
1.Петросов Віктор Аркадійович
1.Токарева Валентина Іванівна

Нагрудний знак «Почесна відзнака»

1.Петросов Віктор Аркадійович

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

1.Токарева Валентина Іванівна
2.Стойка Андрій Васильович

Почесне звання «Заслужений працівник

1.Овчаренко Руслан Вячеславович

освіти України»

2.Токарева Валентина Іванівна

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 2016 року по 31 грудня 2016 року 4 працівника Донецького
державного університету управління отримали ступінь кандидата наук, 2 – ступінь доктора
наук. Кандидатами економічних наук стали: викладач кафедри туризму та логістики
Шевцова О.О., старший викладач кафедри екологічного менеджменту Турбіна О.І., старший
викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
Мойсеєнко К.Є. і викладач Удовиченко К.А. Здобули вчену ступінь: доктора економічних наук
– завідувач кафедри адміністративного менеджменту Чечель А.О., доктора наук з державного
управління доцент кафедри екологічного менеджменту Овчаренко Р.В.
У звітному періоду рішенням Атестаційної колегії МОНУ присвоєно вчене звання
професора кафедри загально - правових дисциплін Шестаку В.С.
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Біографічна довідка
ректора Донецького державного університету управління
Марової Світлани Феліксівни
Посада (назва підприємства та органу
уповноваженого на управління)
Стаж роботи на посаді
Число, місяць і рік народження
Місце народження
Освіта (назва ВНЗ, рік закінчення)

Спеціальність за освітою, кваліфікація
Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Стаж роботи на керівних посадах

ректор Донецького державного
університету управління
Два роки
12.12.1958 р.
м.Донецьк, Донецької області
вища, Донецький політехнічний
інститут, (нині - Донецький
національний технічний університет),
1981 р.
технологія рекуперації вторинних
матеріалів промисловості, інженер
хімік-технолог
доктор наук з державного управління,
професор
українською, російською - вільно,
англійською зі словником
не має
07 років

Робота в минулому
Місце і рік
Прийняття Звільнення

08.1981

11.1990

12.1990

03.1995

04.1995

07.1996

08.1996

08.1999

09.1999

08.2000

09.2000

08.2009

Посада із зазначенням підприємства,
установи, організації, а також
центрального чи місцевого органу
виконавчої влади
Інженер Донецького філіалу

Місце
знаходження
підприємства,
установи,
організації
м.Донецьк

«ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА»

Науковий співробітник лабораторії фізикохімічних засобів знесолення Донецького
філіалу
«ВНИПИЧЕРМЕТЕНЕРГООЧИСТКА»
(з 02.1991 р. орендне підприємство
«Інститут технічної екології)
Лаборант Українського державного центру
діагностики та реабілітації репродуктивної
функції людини
Науковий співробітник науководослідного відділу Донецького медичного
університету
Старший викладач кафедри екологічного
менеджменту Донецької державної академії
управління
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

м.Донецьк

м.Донецьк
м.Донецьк
м.Донецьк
м.Донецьк
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09.2009

10.2014

11.2014

06.2016

06.2016

По
теперішній
час

від 15.03.2004 № 207 на базі Донецької
державна академії управління утворений
Донецький державний університет
управління.
Завідувач кафедри екологічного
менеджменту Донецького державного
університету управління
В.о. ректора Донецького державного
університету управління
Ректор Донецького державного
університету управління

м.Донецьк
м.Маріуполь
м.Маріуполь

2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Станом на 31.12.2016р. в університеті навчалося 1180 студентів, включаючи
контингент Вугледарського коледжу (169 осіб).
За бюджетною формою навчаються 663 осіб, із них 241 бакалаври, 59 – спеціалісти, 225
– магістри, 2 - докторанти, 13 - аспіранти, та у Вугледарському коледжі 123 - молодші
спеціалісти.
За контрактною формою навчаються 517 осіб, із них 253 – бакалаври, 53 - спеціалісти,
98 - магістри, 10 - аспіранти, підвищують кваліфікацію 41 особа, 9 - іноземні студенти, 7 здобувачі, та у Вугледарському коледжі 26 - бакалаври і 20 молодші спеціалісти.
Останні два роки освітня діяльність Донецького державного університету управління
проводиться в місті Маріуполі та в структурному підрозділі ДонДУУ – Вугледарському
коледжі. Формування контингенту та зміни в ньому постійно контролюються ректоратом
університету. 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.
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Зведені дані з контингенту здобувачів вищої освіти ДонДУУ
станом на 31.12.2016 р.
Курс

1
2
3
4
Всього:
1
3
Всього:
5 (09.2016)
5 (09.2015)
5 (01.2016)
Всього:
5 (09.2016)

5 (09.2015)
5 (01.2016)
Державна служба (09.2015)
Державна служба (10.2016)
Всього:
Разом:

Всього за
Денна форма
Всього за
Заочна форма
Всього
ден.форм.
навчання
заоч.форм.
навчання
навчання бюджет контр. навчання бюджет контр.
Бакалаври:
85
49
23
26
36
21
15
70
32
31
1
38
4
34
85
33
24
9
52
2
50
154
60
52
8
94
9
85
394
174
130
44
220
36
184
Інтегровані групи:
52
41
41
0
11
8
3
48
21
18
3
27
8
19
100
62
59
3
38
16
22
Спеціалісти:
60
57
55
2
3
1
2
7
0
0
0
7
3
4
45
0
45
0
45
112
57
55
2
55
4
51
Магістри:
141
110
94
16
31
11
20
89
75
69
6
14
10
4
39
0
0
0
39
0
39
25
0
25
22
3
29
29
19
10
323
185
163
22
138
62
76
929
478
407
71
451
118
333
Вугледарський коледж :

Бакалавр

26

Молодший спеціаліст
Всього:

143
169

Разом:

Іноземні студенти
Перепідготовка
Всього по ДонДУУ:

1098

0

26

143
143

123
123

0

26

20
20

621
530
91
Докторанти:
2
2
2
Аспіранти:
23
7
5
2
Здобувачі:
7
0
0
Центр по роботі з іноземними студентами:
9
9
0
9
Центр післядипломної освіти:
41
0
0
0
1180
639
537
102

26

0

26

477

118

359

0

0

0

16

8

8

7

7

0

0

0

41
541

0
126

41
415
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Формування контингенту Донецького державного університету управління здійснюється
не тільки за зацікавленістю вступників у здобуванні вищої освіти за потрібними напрямками
підготовки, але також завдяки професійній та ефективній роботі фахівців університету з
профорієнтації.
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У структурному підрозділі ДонДУУ – Вугледарському коледжі здійснюється підготовка
бакалаврів та молодших спеціалістів:

За бюджетною формою навчання здобувають вищу освіту 123 особи, та за контрактом –
46.
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Завдяки якісній підготовці студентів за обраними напрямками професійної підготовки,
спектр яких постійно розширюється, рівень працевлаштування випускників університету
незмінно високий.

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;
- 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
21 комплексної 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.).
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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.).
Характеристика наукових досліджень
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, Донецькому
державному університету управління доручено виконання фундаментальної науководослідної роботи «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо
переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» (державний
реєстраційний номер 0116U000745). Обсяг фінансування за 2016 рік – 200,78 тис. грн.
Протягом 2016 року в рамках проекту було досягнуто наступних результатів:
розроблено теоретико-методологічну основу формування комплексної державної
політики щодо внутрішньо переміщених осіб із зони збройного конфлікту в контексті
соціально-економічного розвитку територій;
сформовано методичні положення щодо оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб в
залежності від території розселення;
сформульовано групи проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи;
удосконалено методичні підходи до оцінки взаємозв’язку управління трудовими
ресурсами з числа внутрішньо переміщених осіб і соціально-економічного розвитку територій
розселення;
узагальнено зарубіжний досвід надання допомоги внутрішньо переміщеним особам і
виявлено можливості його адаптації до вітчизняних умов;
розроблено рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду стосовно надання
допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні;
конкретизовано принципи формування державної політики щодо внутрішньо
переміщених осіб.
Також у 2016 році ДонДУУ виконувались госпдоговірні науково-дослідні роботи на
замовлення підприємств і організацій. Так, була виконано 4 госпдоговірні роботи, загальний
обсяг фінансування яких склав 24 тис. грн.
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 Всеукраїнської наук.-практ. конференції молодих учених і
студентів «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології» (квітень 2016 р.).
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Підготовка та проведення. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (червень 2016 р.).
Організація та проведення соціологічного дослідження «Норми та девіації в розрізі
руйнування звичної картини світу жителів Донбасу» (І півріччя 2016 р.).
Організація та проведення соціологічного дослідження «Професійне самовизначення
молоді за умов суспільних трансформацій (ЗОШ № 1 м. Димитрова та ЗОШ м. Маріуполя)»
(І півріччя 2016 р.).
Соціологічний аналіз стану та перспектив впровадження інклюзивної освіти в Україні х
(соціологічне дослідження) (І півріччя 2016 р.).
Особливості національної ідентифікації та світоглядні орієнтири національнопатріотичного виховання учнівської молоді в сучасних соціокультурних умовах (соціологічне
дослідження) (листопад 2015 р. – червень 2016 р.)
Організація та проведення соціологічного дослідження «Потреби та соціально-правова
захищеність внутрішньо переміщених осіб у м. Маріуполь» (ІІ півріччя 2016 р.).
Особливості соціально-психологічної характеристики студентів-першокурсників та
їхніх мотивів щодо вступу у ДонДУУ (соціологічне дослідження) (вересень – грудень 2016 р.)
Ресурсний напрямок:
Подальше поповнення та систематизація електронної бібліотеки Ресурсного центру (І-ІІ
півріччя 2016 р.).
Навчально-методичний напрямок:
Проведення консультативних занять для студентів-соціологів щодо напрацювання
навичок роботи із програмою SPSS (3, 4, 5 курси ) (І півріччя 2016 р.)
Керівництво практичною (база практики) підготовкою (3, 4, 5 курси ) (І півріччя 2016 р.)
Керівництво практичною (база практики) підготовкою (5 курс) (ІІ півріччя 2016 р.)
Юридична клініка
Юридична клініка Донецького державного університету управління була створена
наказом ректора ДонДУУ № 261 від 29.03.2007 р. Основною метою діяльності юридичної
клініки є, з одного боку, підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок студентівправознавців, з другого – забезпечення доступу громадян, перш за все із соціально-вразливих
та незахищених верств населення (пенсіонерів, інвалідів, матерів-одиночок, молоді та ін.) до
правової допомоги і вирішенні життєвих питань.
Серед головних завдань юридичної клініки було визначено створення місць для
проходження студентами виробничої та переддипломної практики, забезпечення можливості
вивчення та застосування досвіду фахівців-юристів судових та правоохоронних органів,
юридичних установ (адвокатських, нотаріальних контор, юридичних консультацій тощо).
Важливим є також ознайомлення з практикою вирішення правових питань в органах
державного управління (особливо у пенсійному фонді, організаціях із соціального захисту,
податкової інспекції), органах місцевого самоврядування.
В 2015-2016 начальному році на базі юридичної клініки пройшли практику 10 студентівюристів.
Також у 2016 році була надана безкоштовна правова допомога 119 представникам
соціального контингенту – студентам, інвалідам, пенсіонерам, багатодітним жінкам,
засудженим тощо.
Інформаційно-аналітичний центр 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».
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Заходи та досягнення за 2016 рік:
- організація та проведення тренінгів для ПВС та допоміжного персоналу ДонДУУ за
темою «Застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі»;
- оновлено сайт з дистанційного навчання, завдяки чому студенти та викладачі отримали
найсучаснішу систему для відеолекцій, семінарів, вебінарів та онлайн-тестування.
Впроваджено мобільні додатки для Android та AppleiOS;
- на сайді дистанційного навчання оновлено базу студентів та викладачів ДонДУУ;
- оновлено систему онлайн оплати «фінпортал ДонДУУ» для зручності здійснення
платежів за навчання;
- підтримка в обладнанні комп’ютерних аудиторій навчального корпусу ДонДУУ
найсучаснішою системою для відеоконференцій, мультимедіа-презентацій та інтерактивного
навчання. Проведено низку заходів з використанням даних системи;
- продовжена робота по впровадженню по деканатах та структурних підрозділах
автоматизованої системи управління “АСУ ВНЗ”;
- адміністрування електронної системи ЄДБО, вирішення термінових питань з роботи
бази, встановлення та оновлення облікових записів для операторів ЄДБО.
Наукові конференції
Згідно з планами наукової діяльності та наказами ректора проводяться міжнародні і
всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-конференції за участю
науковців України, Казахстану, Білорусії, Польщі, Чехії, Італії та інших країн.
№ Назва конференції (семінару)
з/п
1. Міжнародна науково-практична конференція «Економікокультурологічне позиціонування України в світовому
глобалізованому просторі
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні
проблеми у вимірі соціології управління»
3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих
науковців та студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної
та інноваційної діяльності в умовах глобалізаційних та
інтеграційних процесів»
4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна
діяльність органів студентського самоврядування: вітчизняний та
міжнародний досвід управління ВНЗ»
5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і
студентів «Теоретичні, методичні, практичні проблеми соціології»

Місто та термін
проведення
15-19 лютого
2016 р.
10 червня 2016 р.
23-25 листопада
2016 р.
16 травня 2016 р.
27 квітня 2016 р.

Аспірантура та докторантура
У 2016 році Донецьким державним університетом управління було отримано ліцензію
на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:
051 Економіка;
073 Менеджмент;
074 Публічне управління та адміністрування.
Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії у 2016 році до аспірантури
ДонДУУ було прийнято 7 аспірантів, з них – 3 особи на денну форму навчання та 4 особи на
заочну форму навчання.
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На кінець 2016 року загальна кількість аспірантів складала 25 осіб, з них за рахунок
державного бюджету навчались 13 аспірантів, 2 докторанта. За рахунок коштів фізичних осіб –
10.
У Донецькому державному університеті управління підготовка здобувачів ступеня
доктора наук здійснюється за такими спеціальностями:
051 Економіка;
073 Менеджмент;
074 Публічне управління та адміністрування.
У 2016 році до докторантури ДонДУУ було прийнято 1 докторанта. На даний час у
докторантурі ДонДУУ перебуває 2 докторанти.
Спеціалізовані вчені ради
У 2016 році в Донецькому державному університеті управління роботу проводила
спеціалізована вчена рада Д 11.107.01. Наказом Міністерства освіти і науки України від
26.01.2013 № 65 спеціалізованій вченій раді надано право на період до «26» січня 2016 р.
проводити захисти дисертацій за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
За звітний період спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 провела 3 засідання, на яких:
було проведено захист 8 дисертацій (з них: 3 докторських, 5 кандидатських);
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07 жовтня 2016 р.
продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 строком на три роки.
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 голови кафедри з наукової діяльності.
Загалом, протягом 2016 року студентами ДонДУУ було опубліковано 87 статей,
прийняли участь у наукових конференціях -115, у міжнародних конференціях – 7.

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНДУУ
Важливим аспектом роботи є підтримка фундаментальних і прикладних досліджень з
переліку пріоритетних напрямів розвитку науки, збереження наукових шкіл, які було
започатковано ще в Донецьку, а також розвиток нових напрямів наукової активності не тільки в
рамках окремих кафедр, але й за рахунок міжкафедральної співпраці.
Входження ДонДУУ в європейський науково-освітній простір має підкріплюватися
роботою міжнародного відділу, за допомогою якого укладаються міжнародні угоди, в яких
передбачені академічна мобільність (як викладачів, так і аспірантів і студентів), обмін
навчальними програмами, спільна підготовка та проведення конференцій, семінарів, друк
статей у збірках наукових праць ДонДУУ та університетів-партнерів тощо. Збільшення
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представництва університету в міжнародних програмах – важливий крок в розвитку ДонДУУ.
В Донецькому державному університеті управління в цілому ефективно розвиваються
міжнародні зв’язки. Основна робота щодо реалізації міжнародного співробітництва ведеться в
рамках підписаних договорів, загальна кількість яких на даний момент складає – 24, із 13 країн
світу. Це - і спільна дослідницька робота, обмін публікаціями, участь у конференціях,
підготовка сумісних проектів. За звітний період в певній мірі відбувалась міжнародна
мобільність викладачів та студентів за всіма напрямами – наукова робота, викладацька
діяльність, стажування, участь у конференціях, частковий курс навчання, тощо.
У 2015/16 навчальному році успішно продовжувалась реалізація п’яти поточних
проектів та були розпочаті два нових:
1. Проект за програмою Темпус “Центр освіти третього віку” (544517-TEMPUS-1-2013-1IT-TEMPUS-JPHES, керівник робочої групи – Стойка А.В.)
2. Проект за програмою Темпус «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого
розвитку» (544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES, керівник робочої групи –
Стойка А.В.)
3. Проект академічної мобільності Erasmus Mundus Broadening Educational Oppotunities на
2015 рік (Грантова Угода 545650-EM-1-2013-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21, керівник
робочої групи – Сікорська І.М.)
4. Створення
Центру
досконалості
Жана
Моне
у
ДонДУУ
(JeanMonnetCentreofExcellenceatDonetskStateUniversityofManagement) за програмою
Жана Моне (Грантова Угода № 2011-2865/001-001, керівник робочої групи – Токарева
В.І.)
5. Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії
та належного врядування в Україні» (грантова угода № 553417-EPP-2014−1-UA-EJMOCHAIR, керівник робочої групи – Діденко Н.Г.)
6. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус + з
університетом Ліон 2 (м. Ліон, Франція), координатор проекту Сікорська І.М.
7. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус + з
університетом Салєрно (м. Салєрно, Італія) координатор проекту Сікорська І.М.
Реалізацію проектів повною мірою відображено на інтернет сторінці університету.
Міжнародним відділом у лютому 2016 року була проведена робота з подачі заявок на
шість нових проектів за програмою Еразмус + (Темпус).

5.

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Фінансово-економічна діяльність

Фінансова діяльність Донецького державного університету управління спрямована на
реалізацію предмета діяльності та виконання бюджету затверджених асигнувань.
Основним завданням у фінансовій діяльності є раціональне використання бюджетних
коштів із дотриманням Бюджетного кодексу та інших вимог чинного законодавства.
Бюджет університету складається із загального і спеціального фондів. У 2016 році
фінансування видатків університету здійснювалось за двома програмами:
підготовка кадрів (програма 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами III – IVрівнів акредитації»);
наукові дослідження(програма 22011040 «Дослідження, наукові та науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним
замовленням,підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси,розвитку наукової
інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення
діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»).
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Загальний бюджет університету за цими програмами в 2016 році становив 22 964,2 тис.
грн., з яких:
-13 259,8 тис. грн., або 57,7 відсотки – кошти загального фонду;
- 9 704,4 тис. грн., або 42,3 відсотки – кошти спеціального фонду.

Згідно з кошторисом на 2016 рік видатки бюджету складаються з видатків за наступними
статтями:
1) заробітна плата -10 756,3 тис. грн., або 46,8 % від загальної суми видатків;
2) нарахування на заробітну плату -2 273,4 тис. грн., або 9,9 % від загальної суми видатків;
3) предмети, матеріали, обладнання -1 419,9 тис. грн., або 6,2 % від загальної суми
видатків;
4) харчування студентів - сиріт -306,9 тис. грн.,або 1,3 % від загальної суми видатків;
5) оплата послуг - 706,4 тис. грн., або 3,1 % від загальної суми видатків;
6) видатки на відрядження - 172,1 тис. грн., або 0,7 % від загальної суми видатків;
7) комунальні послуги - 408,9 тис. грн., або 1,8 % від загальної суми видатків;
8) стипендіальний фонд - 3571,5 тис. грн., або 15,6 % від загальної суми видатків;
9) інші послуги - 317,4 тис. грн., або 1,4 % від загальної суми видатків;
10) капітальні видатки - 3031,4 або 13,2 % від загальної суми видатків.
Підготовка кадрів
Основним видом діяльності Донецького державного університету управління є надання
освітніх послуг, тому бюджетом університету у 2016 році на виконання програми з підготовки
спеціалістів заплановано загалом 19 748,9 тис. грн., у тому числі
за рахунок загального фонду бюджету 13 059,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету –
6 689,9 тис. грн.
Протягом 2016 року бюджетні асигнування загального фонду бюджету отримані та
використані в повному обсязі за статтями:
- заробітна плата –7422,7 тис. грн., або 56,8 % від загальної суми видатків;
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- нарахування на заробітну плату – 1633,3 тис. грн., або 12,5 % від загальної суми
видатків;
- предмети, матеріали, обладнання – 10,4 тис. грн., або 0,08 % від загальної суми
видатків;
- комунальні послуги – 114,2 тис. грн., або 0,9 від загальної суми видатків;

- харчування студентів – сиріт – 306,9 тис. грн.,або 2,4 % від загальної суми видатків;
- стипендіальний фонд - 3571,5 тис. грн., або 27,3 % від загальної суми видатків;
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Кошти спеціального фонду бюджету отримуються додатково до коштів загального
фонду та згідно «Класифікації доходів бюджету» відповідають коду 25000000 «Власні
надходження бюджетних установ». Відповідно до тієї ж класифікації, власні надходження
Донецького державного університету управління поділяються на дві групи та підгрупи:
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)»
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 надходжень 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством» у 2016 році університетом отримано 4109,8
тис. грн., в тому числі за підгрупами:
-25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю» - 3 274,7 тис. грн.;
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-25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»
- 18,8 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)» - 11,5 тис. грн.
За групою 25020000 «Інші джерела власних надходжень» надійшло коштів у сумі
2245,0 тис. грн. за підгрупами:
-25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 923,6 тис. грн., в тому числі
отримано комп’ютерної техніки на 853,2 тис. грн., літератури для бібліотеки на 44,6 тис. грн.;
-25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» - 21,6 тис. грн.
Науково – дослідницька діяльність
У 2016 році на фінансування науково – дослідницької діяльності бюджетом університету
передбачено 224,8 тис. грн., у т. ч. із загального фонду 200,8 тис. грн., із спеціального фонду
24,0 тис. грн.
Науково-дослідницька діяльність у 2016 році, тис. грн.

Структура видатків на наукову діяльність складається з наступних показників:
заробітна плата – 144,1 тис. грн.;
нарахування на заробітну плату – 31,7 тис. грн.;
предмети, матеріали, обладнання – 1,4 тис. грн.;
комунальні послуги – 1,2 тис. грн.;
інші видатки – 4,0 тис грн.
Впродовж року використано коштів у сумі 205,3 тис. грн., в тому числі за видами
видатків:
заробітна плата – 129,9 тис. грн.;
нарахування на заробітну плату – 28,6 тис. грн.;
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6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
УНІВЕРСИТЕТУ
В умовах демократичної кризи, відтоку абітурієнтів з Донецького регіону, зростання
конкуренції між місцевими університетами, ми маємо знайти власні форми інтеграції до
нового освітнього середовища, запропонувати освітні програми та освітні послуги, які є
затребуваними на ринку праці та у суспільстві, створити на базі університету інноваційне
освітнє середовище на рівні міжнародних та європейських стандартів.
В нових умовах існування університету ми маємо налагоджувати взаємостосунки з
представниками реального сектору економіки регіону. Певні кроки в цьому напрямі вже
зроблені, ми отримали нові місця для практичної підготовки, але необхідна нова система
мотивації фахівців-практиків до співпраці з університетом.
Необхідно постійно переглядати й оновлювати програму практичної підготовки
фахівців у відповідності до змін загальної навчальної програми.
Враховуючи складну економічну ситуацію в регіоні, вважаємо за доцільне розробку
спеціальних програм для організації віртуальної практики з використанням програмного
продукту для керування віртуальним підприємством MS Project Expert, що дозволяє
змоделювати вхідні данні для компанії або окремого проекту і відстежити фінансовоекономічні та інші показники у заданий проміжок часу. Запровадження такого виду
практичної підготовки потребує активного застосування сайту дистанційної освіти.
Необхідно продовжувати діяльність юридичної клініки, соціологічної лабораторії,
соціально-інформаційного консультаційного пункту «Контакт», які є не тільки науковими
структурами університету, але й виступають як бази практики для студентів.
Основною стратегією керівництва Донецького державного університету управління
на сьогодні залишається збереження та відновлення кадрового потенціалу професорськовикладацького складу, який відповідає вимогам, що висуваються перед університетами
згідно вимогам міжнародних стандартів, а також спрямування діяльності університету на
інтеграцію у світовий та Європейський освітній і науковий простір.
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в університеті є одним із
пріоритетів його завдань. Якісний та кількісний склад науково-педагогічних працівників
університету дозволяє забезпечити вирішення завдань щодо високопрофесійної підготовки
майбутніх управлінців у всіх сферах господарської діяльності.
Продовжити роботу по розвитку сервісної інфраструктури, а саме передбачити оренду
гуртожитку, спортивно-оздоровчого комплексу, їдальні.
Розробити комплекс заходів по збереженню приміщення університету.
Впровадити системи онлайн відеолекцій, систему підвищення кваліфікації з
елементами дистанційної освіти та зробити інтеграцію діючої системи з аналогічними
платформами ВНЗ-партнерів.
Університет і далі буде приймати активну участь у суспільному житті міста, надавати
соціальні послуги.
Таким чином, вважаємо, що майбутнє університету залежить від нашого спільного
бажання продовжувати його традиції, не зупинятися на досягнутому, розвивати наш ВНЗ.
Спадкоємність принципів, стабільність роботи є запорукою успішності.
Звіт ректора Донецького державного університету управління Марової С.Ф.
заслухано і затверджено на Конференції трудового колективу.
Протокол № 2 від 23.12.2016 року.

