
Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

 «Про науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-

наукового інституту економіки та підприємництва» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Навчально-наукового 

інституту економіки та підприємництва (ННІЕП) Бочарової Ю.Г. про 

науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-наукового 

інституту, Вчена Рада констатувала: 

У ННІЕП здійснюється належна робота щодо кадрового, наукового та 

організаційно-методичного забезпечення навчального процесу. В інституті 

впроваджено комплекс заходів щодо підвищення якісного складу працівників 

кафедр ННІЕП, активізації науково-дослідної діяльності, удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення процесу освітньої діяльності. 

Нормативне забезпечення діяльності ННІЕП відповідає вимогам 

діючих законодавчих і нормативних актів, наказам і системі менеджменту 

якості ДонНУЕТу. Кадрове, наукове та організаційно-методичне 

забезпечення навчального процесу ННІЕП відповідає вимогам до освітньої 

діяльності, кафедрами ННІЕП постійно проводиться робота з його 

удосконалення з урахуванням потреб сучасного ринку праці. 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена Рада ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського 

 

         УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію директора навчально-наукового інституту економіки та 

підприємництва Бочарової Ю.Г. про кадрове, наукове та організаційно-

методичне забезпечення навчального процесу взяти до відома. 

2. Для збільшення контингенту студентів ННІЕП: 

2.1. Активізувати профорієнтаційну та агітаційну роботу кафедр 

ННІЕП шляхом проведення зустрічей з випускниками 2016 р. 

Термін виконання – до 01.06.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІЕП Бочарова Ю.Г., завідувачі кафедр 

ННІЕП, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

2.2. Розробити стратегію профорієнтаційної та агітаційної роботи 

ННІЕП.  

Термін виконання – до 01.09.2016 р.  



Відповідальні: директор ННІЕП Бочарова Ю.Г., завідувачі кафедр 

ННІЕП, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

3. Для підвищення рівня якості надання освітніх послуг та їх 

розширення у відповідності до вимог національної економіки: 

3.1. Забезпечити удосконалення навчально-методичних засад 

навчального процесу на підставі оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін Каталогу Університету 2016. 

Термін виконання - до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП. 

3.2. Забезпечити розробку 3-х нових освітніх програм.  

Термін виконання - до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: перший проректор Маловичко С.В., директор ННІЕП 

Бочарова Ю.Г., завідувачі кафедр ННІЕП. 

3.3. Впровадити практику залучення науковців та практичних фахівців 

регіону, закордонних університетів до проведення майстер-класів (в тому 

числі в онлайн-режимі).  

Термін виконання – 2016-2017 н.р. 

Відповідальні: директор ННІЕП Бочарова Ю.Г., проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М., 

завідувачі кафедр ННІЕП. 

3.4. Забезпечити впровадження 2 англомовних освітніх програм. 

Термін виконання - до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: директор ННІЕП Бочарова Ю.Г., завідувачі кафедр 

ННІЕП. 

4. Для забезпечення підвищення якісного складу науково-педагогічного 

персоналу кафедр ННІЕП:  

4.1. Кафедрам ННІЕП  ліквідувати відставання від індивідуальних 

планів аспірантів, особливо тих, період навчання яких завершується у 2016 

р. (кафедра економіки підприємства – Заіка Ю.А., Комарова Л.О., Короткова 

А.С., Сірик А.В.). 

Термін виконання - до 01.06.2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП, наукові керівники, завідувач 

відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В., аспіранти кафедр ННІЕП. 

4.2. Забезпечити проходження попереднього захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеню доктора наук Дітріх І.В., Горіної Г.О., 

Бочарової Ю.Г. 

Термін виконання - до 01.06.2017 р.  

Відповідальні: науковий консультант Чернега О.Б., здобувачі 

наукового ступеня доктора наук Дітріх І.В., Горіна Г.О., Бочарова Ю.Г., 

завідувач відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В. 

4.3. Забезпечити початок роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Зизи О.О., Фоміної О.О. 

Термін виконання - до 01.06.2016 р. 



Відповідальні: науковий консультант Проданова Л.В., здобувачі 

наукового ступеня доктора наук Зиза О.О., Фоміна О.О., завідувач відділу 

аспірантури і докторантури Іщенко О.В. 

4.4. Сприяти початку роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора наук інших науково-педагогічних 

працівників кафедр ННІЕП. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП, завідувач відділу аспірантури 

і докторантури Іщенко О.В., викладачі кафедр ННІЕП. 

5. Для розвитку наукового, дослідницького потенціалу ННІЕП: 

5.1. Забезпечити підвищення ефективності діяльності науково-

дослідних лабораторій ННІЕП шляхом нарощення кількості та обсягів 

фінансування наукових досліджень, що здійснюються на замовлення 

підприємств. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП, керівники науково-дослідних 

лабораторій. 

5.2. Забезпечити завершення роботи над держбюджетною 

тематикою кафедр ННІЕП: 

Кафедра міжнародної економіки та туризму та кафедра економіки 

підприємства. 

Термін виконання - до 31.12.2016 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму 

Бочарова Ю.Г., завідувач кафедри економіки підприємства Лохман Н.В. 

Кафедра економічної теорії.  

Термін виконання – до 31.12.2017 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри економічної теорії Проданова Л.В. 

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі. 

Термін виконання – до 31.12.2019 р. 

Відповідальні: завідувач кафедри товарознавства та експертизи в 

митній справі Дітріх І.В. 

5.3. Забезпечити якісну підготовку та подачу заявок кафедр ННІЕП на 

участь у конкурсі МОНУ на проведення фундаментальних досліджень, що  

виконуються за рахунок видатків державного бюджету 

Термін виконання – до 01.08.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП. 

5.4. Забезпечити підвищення кількісних показників видавничої та 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедр ННІЕП 

шляхом збільшення кількості публікацій у іноземних виданнях та виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних (мінімум 1 стаття у 

базі Scopus на рік на одну ставку науково-педагогічного працівника зі вч.ст.). 

Термін виконання – з 2016-2017 н.р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП, директор ННІЕП 

Бочарова Ю.Г. 



6. Для розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної діяльності 

ННІЕП активізувати процес налагодження міжнародного співробітництва. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІЕП, проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М., 

 

 

 

Голова Вченої Ради                                                               О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                     Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-

наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу» 

 

Процес розвитку навчально-наукового інституту ресторанно-готельного 

бізнесу (далі – ННІРГБ) тісно пов’язаний з інтересами особистості, 

суспільства і держави. Цей факт вимагає усвідомлення наших сильних і 

слабких позицій, переваг, а також зовнішніх загроз, таких як погіршення 

демографічної ситуації; посилення конкуренції на вітчизняному та 

міжнародному ринках освітніх послуг, боротьба за бюджетні ресурси, що 

розподіляються державою тощо. Ураховуючи нові вимоги держави і 

суспільства до якості вищої освіти, долаючи слабкості і нейтралізуючи 

загрози, усвідомлюючи свої можливості, необхідна комплексна програма 

формування та просування бренду ННІРГБ як в Україні, так і за її межами 

завдяки підтриманню високого рівня якості освіти, надання якісних 

освітянських послуг, збереження й примноження традицій ННІРГБ, 

збереження і розвитку потенціалу науково-педагогічних кадрів та 

студентської молоді. 

Стратегія розвитку ННІРГБ визначає основні підходи до модернізації 

його освітньої, науково-дослідної, виховної, профорієнтаційної, міжнародної 

діяльності. 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового 

інституту ресторанно-готельного бізнесу (ННІРГБ) Коренця Ю.М. про 

науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-наукового 

інституту Вчена рада констатувала: 

У ННІРГБ здійснюється належна робота щодо кадрового, наукового та 

організаційно-методичного забезпечення навчального процесу. У ННІРГБ 

впроваджено комплекс заходів щодо підвищення якісного складу працівників 

кафедр ННІРГБ, активізації науково-дослідної діяльності, удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення процесу освітньої діяльності. 

Нормативне забезпечення діяльності ННІРГБ відповідає вимогам 

діючих законодавчих і нормативних актів, наказам і системі менеджменту 

якості ДонНУЕТ. Кадрове, наукове та організаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу ННІРГБ відповідає вимогам до освітньої діяльності, 

кафедрами ННІРГБ постійно проводиться робота з його удосконалення з 

урахуванням потреб сучасного ринку праці. 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

 

 



УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію директора навчально-наукового інституту ресторанно-

готельного бізнесу Коренця Ю.М. про кадрове, наукове та організаційно-

методичне забезпечення навчального процесу взяти до відома. 

2. Для підвищення рівня якості надання освітніх послуг та їх 

розширення відповідно до вимог національної економіки: 

2.1. Забезпечити удосконалення навчально-методичних засад 

навчального процесу на підставі оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін Каталогу Університету 2016. 

Термін виконання – до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІРГБ. 

2.2. Забезпечити розробку 4-х нових освітніх програм.  

Термін виконання – до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: перший проректор Маловичко С.В., директор ННІРГБ 

Коренець Ю.М., завідувачі кафедр ННІРГБ. 

2.3. Впровадити практику залучення науковців та практичних фахівців 

регіону, закордонних університетів до проведення майстер-класів (в тому 

числі і в on-line режимі).  

Термін виконання – 2016-2017 н.р. 

Відповідальні: директор ННІРГБ Коренець Ю.М., проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М., 

завідувачі кафедр ННІРГБ. 

3. Для забезпечення підвищення якісного складу науково-педагогічного 

персоналу кафедр ННІРГБ:  

3.1. Забезпечити початок роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Удовенко О.О., Будникова В.М., 

Слащевої А.В. 

Термін виконання – до 01.06.2017 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ТРГ та ГРС, загальноінженерних 

дисциплін та обладнання, здобувачі наукового ступеня доктора наук 

Удовенко О.О., Будников В.М., Слащева А.В., завідувач відділу аспірантури і 

докторантури Іщенко О.В. 

3.2. Забезпечити своєчасне виконання дисертаційної роботи на 

здобуття ступеня кандидата наук Коренця Ю.М. 

Термін виконання 31.12.2018 р. 

Відповідальні: завідувач кафедри ТРГ та ГРС, здобувач наукового 

ступеня кандидата наук Коренець Ю.М., завідувач відділу аспірантури і 

докторантури Іщенко О.В. 

3.3. Сприяти початку роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук асистентів кафедри ТРГ та ГРС 

Глушко В.О., Клименко А.В., Коваленко О.А. 

Термін виконання – 01.12.2016 р., 01.12.2017 р. та 01.12.2018 р. 

відповідно. 



Відповідальні: завідувач кафедри ТРГ та ГРС Никифоров Р.П., 

асистенти кафедри ТРГ та ГРС Глушко В.О., Клименко А.В., Коваленко О.А., 

завідувач відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В., викладачі кафедр 

ННІРГБ. 

4. Для розвитку наукового, дослідницького потенціалу ННІРГБ: 

4.1. Забезпечити підвищення ефективності діяльності науково-

дослідних лабораторій ННІРГБ шляхом нарощення кількості та обсягів 

фінансування наукових досліджень, що здійснюються на замовлення 

підприємств. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: директор ННІРГБ, завідувачі кафедр ННІРГБ, керівники 

науково-дослідних лабораторій. 

4.2. Забезпечити завершення роботи над держбюджетною 

тематикою кафедр ННІРГБ: 

кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і 

ресторанної справи – 2 нефінансовані НДР, терміни виконання: до 

31.12.2016  р. та до 31.12.2017 р.; відповідальний – завідувач кафедри 

технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи 

Никифоров Р.П.; 

кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання – 2 НДР, 

терміни виконання: фінансованої – до 31.12.2018 р.; нефінансованої – до 

31.12.2017 р.; відповідальний – завідувач кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання Возняк А.В.; 

кафедра українознавства – 1 нефінансована НДР, термін виконання: до 

31.12.2018 р.; відповідальний – завідувач кафедри українознавства 

Шапран Д.П. 

4.3. Забезпечити якісну підготовку та подачу заявок кафедр ННІРГБ 

на участь у конкурсі МОНУ на проведення фундаментальних досліджень, що 

пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету 

Термін виконання – до 01.08.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІРГБ. 

4.4. Забезпечити підвищення кількісних показників видавничої та 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедр ННІРГБ 

шляхом збільшення кількості публікацій у іноземних виданнях та виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних (мінімум 1 стаття у 

базі Scopus на рік на одну ставку науково-педагогічного працівника зі вч. 

ст.). 

Термін виконання – з 2016-2017 н. р.  

Відповідальні: директор ННІРГБ Коренець Ю.М., завідувачі кафедр 

ННІРГБ.  

5. Для розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної діяльності 

ННІРГБ активізувати процес налагодження міжнародного співробітництва. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІРГБ, проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М. 



6. Для збільшення контингенту студентів ННІРГБ: 

6.1. Активізувати профорієнтаційну та агітаційну роботу кафедр ННІРГБ 

шляхом проведення зустрічей з випускниками 2016 р. 

Термін виконання – до 01.06.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІРГБ Коренець Ю.М., завідувачі кафедр 

ННІРГБ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

6.2. Розробити стратегію профорієнтаційної та агітаційної роботи 

ННІРГБ.  

Термін виконання – до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІРГБ Коренець Ю.М., завідувачі кафедр 

ННІРГБ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                           О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-

наукового інституту обліку та фінансів» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового 

інституту обліку та фінансів (ННІОФ) Каминського П.Д. про науково-

педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-наукового інституту, 

Вчена рада констатувала: 

Навчально-науковим інститутом обліку та фінансів здійснюється 

належна робота щодо науково-педагогічної діяльності. З метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців у галузі управління і адміністрування в 

Інституті впроваджено комплекс заходів щодо підвищення якісного складу 

працівників кафедр, активізації науково-дослідної діяльності, удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення процесу навчальної та професійної 

підготовки студентів, підвищення якості отримуваних ними знань, вмінь і 

навичок. 

Нормативне забезпечення діяльності ННІОФ відповідає вимогам 

діючих законодавчих і нормативних актів, наказам і системі менеджменту 

якості ДонНУЕТ. Кадрове, наукове та організаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу ННІОФ відповідає вимогам до освітньої діяльності, 

кафедрами ННІОФ постійно проводиться робота з його удосконалення з 

урахуванням потреб сучасного ринку праці. 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена Рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію директора навчально-наукового інституту обліку та 

фінансів Каминського П.Д. про кадрове, наукове та організаційно-методичне 

забезпечення навчального процесу взяти до відома. 

2. Для збільшення контингенту студентів ННІОФ: 

2.2. Активізувати профорієнтаційну та агітаційну роботу кафедр 

ННІОФ шляхом проведення зустрічей з випускниками 2016 р. 

Термін виконання – до 01.06.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІОФ Каминський П.Д., завідувачі кафедр 

ННІОФ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

2.2. Розробити стратегію профорієнтаційної та агітаційної роботи 

ННІОФ.  



Термін виконання – до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІОФ Каминський П.Д., завідувачі кафедр 

ННІОФ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із 

громадськістю Поставнічев В.І. 

3. Для підвищення рівня якості надання освітніх послуг та їх 

розширення відповідно до вимог національної економіки: 

3.1. Забезпечити удосконалення навчально-методичних засад 

навчального процесу на підставі оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін Каталогу Університету 2016. 

Термін виконання –  до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ. 

3.2. Забезпечити розробку 2-х нових освітніх програм.  

Термін виконання –  до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: перший проректор Маловичко С.В., директор ННІОФ 

Каминський П.Д., завідувачі кафедр ННІОФ. 

3.3. Впровадити практику залучення науковців та практичних фахівців 

регіону, закордонних університетів до проведення майстер-класів (в тому 

числі і в онлайн- режимі).  

Термін виконання – 2016-2017 н.р. 

Відповідальні: директор ННІОФ Каминський П.Д., проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Самосьонок Л.М., завідувачі кафедр ННІОФ. 

3.4. Забезпечити впровадження 2 англомовних освітніх програм. 

Термін виконання– до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: директор ННІОФ Каминський П.Д., завідувачі кафедр 

ННІОФ. 

4. Для забезпечення підвищення якісного складу науково-педагогічного 

персоналу кафедр ННІОФ:  

4.2. Кафедрам ННІОФ забезпечити ліквідацію відставання від 

індивідуальних планів аспірантів. 

Термін виконання – до 01.06.2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ, наукові керівники, завідувач 

відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В., аспіранти кафедр ННІОФ. 

4.2. Забезпечити проходження попереднього захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук Гудзя Ю.Ф, 

Термін виконання – до 01.06.2017 р.  

Відповідальні: здобувач наукового ступеня доктора наук Гудзь Ю.Ф, 

завідувач відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В. 

4.3. Забезпечити початок роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук Коніної М.О., Роєвої О.С. 

Термін виконання – до 01.06.2017 р. 

Відповідальні: науковий керівник Косова Т.Д., здобувачі наукового 

ступеня кандидата наук Коніна М.О., Роєва О.С., завідувач відділу 

аспірантури і докторантури Іщенко О.В. 



4.4. Сприяти початку роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора наук інших науково-педагогічних 

працівників кафедр ННІОФ. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ, завідувач відділу аспірантури 

і докторантури Іщенко О.В., викладачі кафедр ННІОФ. 

5. Для розвитку наукового, дослідницького потенціалу ННІОФ: 

5.1. Забезпечити підвищення ефективності діяльності науково-

дослідних лабораторій ННІОФ шляхом нарощення кількості та обсягів 

фінансування наукових досліджень, що здійснюються на замовлення 

підприємств. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ, керівники науково-дослідних 

лабораторій. 

5.2. Забезпечити завершення роботи над держбюджетною 

тематикою кафедр ННІОФ: 

Кафедра обліку та аудиту 

Термін виконання – до 31.12.2017 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри обліку та аудиту Шевченко Л.Я. 

Кафедра фінансів та банківської справи  

Термін виконання – до 31.12.2017 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри фінансів та банківської справи 

Слободянюк Н.О. 

Кафедра вищої математики та інформаційних систем 

Термін виконання – до 31.12.2017 р. 

Відповідальні: завідувач кафедри вищої математики та інформаційних 

систем Фортуна В.В. 

5.3. Забезпечити якісну підготовку та подачу заявок кафедр ННІОФ 

на участь у конкурсі МОНУ на проведення фундаментальних досліджень, що 

пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету 

Термін виконання – до 01.08.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ. 

5.4. Забезпечити підвищення кількісних показників видавничої та 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедр ННІОФ 

шляхом збільшення кількості публікацій у іноземних виданнях та виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних (мінімум 1 стаття у 

базі Scopus на рік на одну ставку науково-педагогічного працівника зі вченим 

званням). 

Термін виконання – з 2016-2017 н.р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ, директор ННІОФ 

Каминський П.Д. 

6. Для розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної діяльності 

ННІОФ активізувати процес налагодження міжнародного співробітництва. 

Термін виконання – постійно.  



Відповідальні: завідувачі кафедр ННІОФ, проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                            О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                 Д.П. Шапран 

 

 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про науково-педагогічну діяльність і стратегію розвитку навчально-

наукового інституту менеджменту» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового 

інституту менеджменту (ННІМ) Булгакової О.В. про науково-педагогічну 

діяльність і стратегію розвитку навчально-наукового інституту, Вчена рада 

констатувала: 

У ННІМ здійснюється належна робота щодо кадрового, наукового та 

організаційно-методичного забезпечення навчального процесу. У ННІМ 

впроваджено комплекс заходів щодо підвищення якісного складу працівників 

кафедр ННІМ, активізації науково-дослідної діяльності, удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення процесу освітньої діяльності. 

Нормативне забезпечення діяльності ННІМ відповідає вимогам чинних 

законодавчих і нормативних актів, наказам і системі менеджменту якості 

ДонНУЕТ. Кадрове, наукове та організаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу ННІМ відповідає вимогам освітньої діяльності; 

кафедрами ННІМ постійно проводиться робота із вдосконалення 

забезпечення навчального процесу з урахуванням потреб сучасного ринку 

праці. 

Враховуючи вищезазначене, Вчена Рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію директора навчально-наукового інституту менеджменту 

Булгакової О.В. про кадрове, наукове та організаційно-методичне 

забезпечення навчального процесу взяти до відома. 

2. Для збільшення контингенту студентів ННІМ: 

2.3. Активізувати профорієнтаційну та агітаційну роботу кафедр 

ННІМ шляхом проведення зустрічей з випускниками 2016 р. 

Термін виконання – до 01.06.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІМ Булгакова О.В., завідувачі кафедр 

ННІМ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із громадськістю 

Поставнічев В.І. 

2.2. Розробити стратегію профорієнтаційної та агітаційної роботи 

ННІМ.  

Термін виконання – до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: директор ННІМ Булгакова О.В., завідувачі кафедр 

ННІМ, провідний фахівець з профорієнтації відділу зв’язків із громадськістю 

Поставнічев В.І. 



3. Для підвищення рівня якості надання освітніх послуг та їх 

розширення у відповідності до вимог національної економіки: 

3.1. Забезпечити удосконалення навчально-методичних засад 

навчального процесу на підставі оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін Каталогу Університету 2016. 

Термін виконання  – до 01.09.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ. 

3.2. Забезпечити розробку 3-х нових освітніх програм.  

Термін виконання  – до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: перший проректор Маловичко С.В., директор ННІМ 

Булгакова О.В., завідувачі кафедр ННІМ. 

3.3. Впровадити практику залучення науковців та практичних фахівців 

регіону, закордонних університетів до проведення майстер-класів (в тому 

числі в онлайн-режимі).  

Термін виконання – 2016-2017 н.р. 

Відповідальні: директор ННІМ Булгакова О.В., проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М., 

завідувачі кафедр ННІМ. 

3.4. Забезпечити впровадження 2 англомовних освітніх програм. 

Термін виконання  – до 01.09.2018 р.  

Відповідальні: директор ННІМ Булгакова О.В., завідувачі кафедр 

ННІМ. 

4. Для забезпечення підвищення якісного складу науково-педагогічного 

персоналу кафедр ННІМ:  

4.3. Кафедрам ННІМ забезпечити ліквідацію відставання від 

індивідуальних планів аспірантів. 

Термін виконання  –  до 01.06.2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ, наукові керівники, завідувач 

відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В., аспіранти кафедр ННІМ. 

4.2. Забезпечити проходження попереднього захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук Маловичко С.В., Кулінської А.В. 

Термін виконання  –  до 01.06.2017 р.  

Відповідальні: науковий консультант Чернега О.Б., здобувачі 

наукового ступеня доктора наук Маловичко С.В., Кулінська А.В., завідувач 

відділу аспірантури і докторантури Іщенко О.В. 

4.3. Забезпечити початок роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Булгакової О.В., Шульженко І.В.  

Термін виконання  – до 01.06.2017 р. 

Відповідальні:здобувачі наукового ступеня доктора наук Булгакова 

О.В., Шульженко І.В.,  завідувач відділу аспірантури і докторантури 

Іщенко О.В. 

4.4. Сприяти початку роботи над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора наук інших науково-педагогічних 

працівників кафедр ННІМ. 

Термін виконання – постійно. 



Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ, завідувач відділу аспірантури і 

докторантури Іщенко О.В., викладачі кафедр ННІМ. 

5. Для розвитку наукового, дослідницького потенціалу ННІМ: 

5.1. Забезпечити підвищення ефективності діяльності науково-

дослідних лабораторій ННІМ шляхом нарощення кількості та обсягів 

фінансування наукових досліджень, що здійснюються на замовлення 

підприємств. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ, керівники науково-дослідних 

лабораторій. 

5.2. Забезпечити завершення роботи над держбюджетною 

тематикою кафедр ННІМ: 

Кафедра маркетингу та менеджменту 

Термін виконання  – до 31.12.2016 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри маркетингу та менеджменту 

Маловичко С.В. 

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін  

Кафедра іноземних мов 

Термін виконання  – до 31.12.2017 р.  

Відповідальні: завідувач кафедри гуманітарних та правових дисциплін 

Шульженко І.В., завідувач кафедри іноземних мов Остапенко С.А. 

5.3. Забезпечити якісну підготовку та подачу заявок кафедр ННІМ на 

участь у конкурсі МОНУ на проведення фундаментальних досліджень, що 

пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету 

Термін виконання – до 01.08.2016 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ. 

5.4. Забезпечити підвищення кількісних показників видавничої та 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедр ННІМ 

шляхом збільшення кількості публікацій у іноземних виданнях та виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних (мінімум 1 стаття у 

базі Scopus на рік на одну ставку науково-педагогічного працівника зі вченим 

званням). 

Термін виконання – з 2016-2017 н.р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ, директор ННІМ Булгакова 

О.В. 

6. Для розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної діяльності ННІМ 

активізувати процес налагодження міжнародного співробітництва. 

Термін виконання – постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедр ННІМ, проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про корпоративну електронну пошту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про корпоративну електронну пошту», Вчена рада 

констатувала: 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, Постанови КМУ «Про 

створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в 

галузі освіти» від  5.07.2004 р. № 841. 

Положення складено з метою регламентування роботи корпоративної 

електронної пошти Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Положення складається з п’яти розділів, які регламентують організацію 

роботи системи корпоративної електронної пошти, права та обов’язки її 

користувачів, процедури перереєстрації, блокування та скасування адрес 

корпоративної електронної пошти, а також вимоги  до них. 

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про корпоративну електронну пошту. 

2. Усім структурним підрозділам і посадовим особам у роботі з 

корпоративною електронною поштою керуватися затвердженим 

Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження Положення про порядок роботи  

зі зверненнями громадян» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян», 

Вчена рада констатувала: 

Положення розроблено з метою сприяння розгляду звернень, заяв, 

скарг, пропозицій від громадян України та громадян інших держав до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про інформацію», Конституції України та інших 

нормативно-правових актів.  

Положення складається з десяти розділів, які регулюють питання 

розгляду звернень громадян, строків розгляду таких звернень, 

відповідальності за порушення законодавства щодо звернень громадян, 

взаємодії структурних підрозділів, процесів менеджменту якості та 

результативності діяльності щодо сприяння розгляду звернень, заяв, скарг і 

пропозицій до Університету. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян. 

2. Юридичному відділу, структурним підрозділам та посадовим особам 

у роботі зі зверненнями громадян керуватися затвердженим Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження Положення про відповідальних з якості» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження Положення про відповідальних з якості, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу 

освіту”, інших законів України, відповідних нормативно-правових актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України, Статуту  Університету, Настанови з якості.  

2. Метою запровадження інституту відповідальних з якості 

структурних підрозділів є організація роботи підрозділів відповідно до 

стандартів з якості Університету. 

3. Відповідальний з якості у своїй діяльності керується законами 

України “Про освіту” від 02.06.2015, № 498-VIII, “Про вищу освіту” від 

01.07.2014 р. N 1556-VII, Статутом Університету, Правилами внутрішнього 

розпорядку Університету, наказами ректора, розпорядженнями першого 

проректора, проректорів Університету, уповноваженого представника  

керівництва з якості, документацією системи менеджменту якості 

Університету.    

4. Діяльність Відповідального з якості базується на використанні 

складових СМЯ Університету, що відповідає засадам міжнародного 

стандарту з якості ISO 9001:2009.  

5. Положення складається з шести розділів, які регламентують 

організацію роботи відповідальних з якості, їх повноваження, права, 

обов’язки та відповідальність. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про відповідальних з якості. 

2. В організації роботи підрозділів відповідно до стандартів з якості 

Університету керуватися затвердженим Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                          О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                               Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників ДонНУЕТ» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ДонНУЕТу, Вчена рада 

констатувала: 

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту" від 

23.05.1991 № 1060-ХII, "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, "Про 

наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII, наказу 

МОН України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та 

навчальних закладах» від 24.01.2013 № 48 і визначає порядок підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, 

набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків. 

Положення складається з п’яти розділів, у яких регламентовано види, 

форми та порядок організації навчання працівників ДонНУЕТу, зміст 

навчання, його строки та періодичність, результати навчання. Додатки 

містять форми нормативних документів щодо документального супроводу 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників ДонНУЕТу. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ДонНУЕТу. 

2. В організації підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників університету керуватися затвердженим 

Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження Положення про Наглядову раду» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про Наглядову раду» 

Вчена рада констатувала: 

Наглядова рада Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – орган, який функціонує на 

громадських засадах і створений для забезпечення функціонування закладу 

та здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту». 

У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України та 

Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указами Президента 

України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, 

цим Положенням, Статутом Університету, рішеннями Конференції трудового 

колективу. 

Положення складається з восьми розділів, зміст яких регламентує 

основні завдання та мету діяльності Наглядової ради, її функції, склад, 

компетенцію, організацію роботи, взаємодію зі структурними підрозділами.  

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про Наглядову раду. 

2. В організації роботи Наглядової ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського 

керуватися затвердженим Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04.05.2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження стандартів вищої освіти» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського Чернеги О.Б. про затвердження стандартів 

вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», рівень – доктор філософії, Вчена рада  констатувала: 

Стандарти було розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII; ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30 

грудня 2015 р.; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р. 

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити стандарти вищої освіти за освітньо-науковою програмою 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ступінь – доктор 

філософії. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                 Д.П. Шапран 

 
  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04.05.2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження навчальних планів підготовки аспірантів» 
 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського Чернеги О.Б. про затвердження навчальних 

планів підготовки аспірантів, Вчена рада констатувала:  

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р., було 

розроблено навчальні плани підготовки аспірантів з галузі знань 07 – 

Управління та адміністрування – спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля  та біржова діяльність. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани підготовки аспірантів з галузі знань 07 – 

Управління та адміністрування  –  для спеціальності: 

� 076 Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність.  

 
 

 

 

Голова Вченої ради                                                                            О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                 Д.П. Шапран 

 
 

 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТ 

                                                            (протокол №13 від 04. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про уточнення теми дисертаційного дослідження  

докторанта кафедри маркетингу та менеджменту Маловичко С.В.» 

 

Заслухавши питання про уточнення теми дисертаційного дослідження 

докторанта кафедри маркетингу та менеджменту Маловичко С.В., Вчена рада 

констатувала, що в процесі закінчення дисертаційної роботи «Теорія та 

методологія розвитку електронної торгівлі підприємств» (науковий 

консультант проф., д.е.н. Чернега О.Б.) було уточнено предмет, об’єкт та 

мету дослідження, а тому рекомендовано уточнити тему роботи. 

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Уточнити тему дисертаційного дослідження С.В. Маловичко і 

затвердити в такій редакції: «Теорія та методологія управління електронною 

торгівлею підприємств». 

 

 

 

 

 

Голова Вченої Ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 


