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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про реалізацію Міжнародного проекту «Підтримка інновацій шляхом 

удосконалення законодавства у сфері вищої освіти в Україні» (530158-

TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES)» 

 

Заслухавши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського Самосьонок 

Л.М «Про виконання Міжнародного проекту «Підтримка інновацій шляхом 

удосконалення законодавства у сфері вищої освіти в Україні» (530158-TEMPUS-1-

2012-1-SE-TEMPUS-SMHES),  Вчена рада констатувала: 

1. Виконання міжнародного проекту «Підтримка інновацій шляхом 

удосконалення законодавства у сфері вищої освіти в Україні» (530I58-TEMPUS-I-

20I2-I-SE-TEMPUS-SMHES) відбувалось в ДонНУЕТі протягом 36 місяців з жовтня 

2012 року по жовтень 2015 р. 

2. Протягом вказаного періоду учасниками проекту було досліджено досвід 

комерціалізації інновацій в університетах країн-партнерів, удосконалено 

методологічні підходи до практичної підготовки та навчальні плани з огляду на 

вимоги проекту, розроблено рекомендації щодо комерціалізації інновацій для 

імплементації в нормативних та законодавчих актах України; розроблено пілотні 

проекти для комерційної реалізації; створюється центр підтримки інновацій в 

університеті 

3. Учасниками проекту стали 24 науково-педагогічних працівники ДонНУЕТу, 

які здійснили загалом 56 відряджень, 44 з яких – до країн ЄС. 

4. За результатами виконання проекту опубліковано 52 роботи, з них за 

останній рік – 34.   

5. Активними учасниками останнього етапу проекту стали Чернега О.Б., 

Бочарова Ю.Г., Фролова Л.В., Єрмак С.О., Наторіна А.О., Гохберг Г.О., Іванчук 

К.О., Сорочан В.О. 

6. Наразі відбувається процес внутрішньої та зовнішньої експертизи результатів 

проекту. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про результати реалізації Міжнародного проекту «Підтримка 

інновацій шляхом удосконалення законодавства у сфері вищої освіти в Україні» 

(530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES) взяти до відома. 

2. Роботу щодо участі в Проекті та її результати вважати задовільними. 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про роботу Наукової бібліотеки ДонНУЕТу  

імені Михайла Туган-Барановського» 

Заслухавши доповідь бібліотекаря Мачульської М.І. про роботу Наукової 

бібліотеки ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада 

констатувала: 

Робота бібліотеки орієнтована на забезпечення навчально-виховного процесу 

та науково-дослідницької діяльності за основними напрямами діяльності 

Університету. 

Бібліотечний фонд наразі нараховує 4509 примірників, що недостатньо для 

повноцінного забезпечення вищезгаданих завдань. Нестача друкованої літератури 

частково компенсується за рахунок електронних навчальних посібників. У зв’язку з 

цим першочергове завдання бібліотеки – формування і організація фондів та 

каталогів для оптимального забезпечення навчально-виховної та науково-

дослідницької діяльності Університету. 

З-поміж першочергових завдань бібліотеки: збільшення кількості  

користувачів та книговидачі; поповнення фонду бібліотеки друкованою 

літературою, періодичними та електронними виданнями; внесення літератури до 

бази програми Unilib. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію, викладену в доповіді бібліотекаря Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Мачульської 

М.І. взяти до відома. 

2. Активізувати залучення студентів до користування бібліотечним фондом, 

довести контингент користувачів до 2000 осіб.  

Термін виконання – лютий 2016р.  

Відповідальний: бібліотекар ДонНУЕТу. 

3. Активізувати роботу кафедр щодо наповнення фонду бібліотеки 

електронними навчальними матеріалами.  

Термін виконання  – протягом 2015-2016 н.р. 

Відповідальні: бібліотекар ДонНУЕТу, завідувачі кафедр. 

4. Сформувати фонд методичної літератури відповідно до навчальних планів.  

Термін виконання – грудень 2015 р.  

Відповідальні: бібліотекар ДонНУЕТу, завідувачі кафедр. 

5. Активізувати роботу щодо придбання необхідної навчальної друкованої 

літератури. Оформити заявки щодо придбання необхідної літератури  

Термін виконання: до 1 січня 2016 р.  

Відповідальні: бібліотекар ДонНУЕТу, завідувачі кафедр. 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про надання права наукового керівництва роботою аспірантів» 

 

Заслухавши в.о. ректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

Чернегу О.Б. з питання про надання права наукового керівництва роботою 

аспірантів, Вчена рада констатувала:  

1. Рішенням кафедри міжнародної економіки та туризму та рішенням 

навчально-наукового інституту економіки та підприємництва ДонНУЕТу порушено 

клопотання перед Вченою радою про надання Бочаровій Ю.Г. права наукового 

керівництва роботою аспірантів і здобувачів за спеціальністю 08.00.02  – Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. К.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

працює на викладацькій роботі з 2007 року, захистила кандидатську дисертацію в 

2011 році; з 2012 року обіймає посаду доцента кафедри міжнародної економіки. Має 

понад 50 публікацій, після захисту дисертації – 27 робіт у фахових виданнях. 

Активно працює над докторською дисертацією, яку згідно з планом має захистити в 

2016 році.  

2. Рішенням кафедри маркетингу та менеджменту та рішенням навчально-

наукового інституту менеджменту ДонНУЕТу порушено клопотання перед Вченою 

радою про надання Маловичко С.В. права наукового керівництва роботою 

аспірантів і здобувачів за спеціальністю 08.00.04  – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). К.е.н., доцент Маловичко С.В. 

працює на викладацькій роботі з 2005 року, з 2014 року – на посаді завідувача 

кафедри маркетингу та менеджменту. Захистила кандидатську дисертацію в 2008 

році. Має понад 80 публікацій, після захисту дисертації – 22 роботи у фахових 

виданнях. Активно працює над докторською дисертацією, яку згідно з планом має 

захистити у 2016 році. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Надати право наукового керівництва роботою аспірантів к.е.н., доценту 

Бочаровій Юлії Геннадіївні за спеціальністю 08.00.02  – Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. 

2. Надати право наукового керівництва роботою аспірантів к.е.н., доценту 

Маловичко Світлані Вікторівні за спеціальністю 08.00.04  – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про рекомендацію до друку наукових монографій» 

 

Заслухавши вченого секретаря ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

Д.П. Шапран з інформацією про рекомендацію до друку наукових монографій, 

Вчена рада констатувала: 

1. До Вченої ради надійшло клопотання від кафедри міжнародної економіки і 

туризму щодо рекомендації до друку підготовленої колективом авторів наукової 

монографії «Продовольча безпека і персоніфікація харчування: у пошуках балансу і 

ефективної системи управління» / За ред. О.Б. Чернеги. – 264 с. (Рецензенти: Шталь 

О.М, Савельєв М.М.).  

2. До Вченої ради надійшло клопотання від кафедри економіки та 

підприємництва щодо рекомендації до друку наукової монографії колективу авторів 

за результатами виконання фінансової держбюджетної теми «Інноваційні механізми 

економічного управління підприємством» / За ред. Л.В. Фролової. (Рецензенти: 

Апопій В.В., Березін О.В., Проданова Л.В.). 

3. До Вченої ради надійшло клопотання від кафедри маркетингу та 

менеджменту щодо рекомендації до друку наукової монографії «Електронна 

торгівля: теорія, методологія та практика» / С.В. Маловичко. (Рецензенти: 

В. Дергачова, С. Смерічевський). 

Враховуючи відповідність представлених монографій вимогам та їх високий 

науковий рівень, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати до друку наукову монографію колективу авторів за 

результатами виконання фінансової держбюджетної теми «Інноваційні механізми 

економічного управління підприємством» / За ред. Л.В. Фролової. (Рецензенти: 

Апопій В.В., Березін О.В., Проданова Л.В.). 

2. Рекомендувати до друку наукову монографію колективу авторів «Продовольча 

безпека і персоніфікація харчування: у пошуках балансу і ефективної системи 

управління» / За ред. О.Б. Чернеги. – 264 с. (Рецензенти: Шталь О.М, Савельєв 

М.М.). 

3. Рекомендувати до друку наукову монографію «Електронна торгівля: теорія, 

методологія та практика» /С.В. Маловичко. (Рецензенти: В. Дергачова, 

С. Смерічевський). 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про присвоєння вченого звання доцента» 

 

Заслухавши вченого секретаря ДонНУЕТу Шапран Д.П., Вчена рада 

констатувала: 

До Вченої ради на розгляд надійшли атестаційні справи  претендентів на 

присвоєння вченого звання доцента: кандидата економічних наук Слободянюк 

Наталії Олександрівни, кандидата економічних наук Коверзи Вікторії Семенівни, 

кандидата технічних наук Попової Світлани Юріївни.  

Матеріали атестаційних справ свідчать, що стаж навчально-педагогічної 

діяльності здобувачів у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації, зокрема 

на посаді доцента на одній кафедрі протягом останнього року, кількість публікацій у 

фахових виданнях після захисту дисертації, загальний список наукових та 

навчально-методичних праць, участь у конференціях міжнародного рівня, високий 

науково-методичний рівень проведених відкритих лекційних занять, рекомендації 

кафедри дозволяють присвоїти вищеназваним здобувачам вчене звання доцента. 

Виходячи з вищезазначеного та на підставі таємного голосування, керуючись 

Законом України Про вищу освіту та Положенням про вчену раду ДонНУЕТу імені 

Михайла Туган-Барановського, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Присвоїти Слободянюк Наталії Олександрівні вчене звання доцента кафедри 

фінансів та банківської справи. 

2. Присвоїти Коверзі Вікторії Семенівні вчене звання доцента кафедри фінансів та 

банківської справи. 

3. Присвоїти Поповій Світлані Юріївні вчене звання доцента кафедри технології 

ресторанного господарства та готельно-ресторанної справи. 

4. Надіслати атестаційні справи вищезгаданих здобувачів ученого звання доцента 

на розгляд Міністерству освіти і науки України.  

Термін виконання – до 28.11.2015 р.   

Відповідальний: учений секретар.  

 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про поновлення студентів у ДонНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши директора ННІФО Каминського П.Д. та директора ННІЕП 

Бочарову Ю.Г. з поданням про поновлення студентів у ДонНУЕТі імені Михайла 

Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

На навчання до ДонНУЕТу поновилися на денну форму навчання, згідно з 

актуальними (до моменту окупації) відомостями, наявними в ЄДЕБО, студенти: 

Полянська Д.А. – на 2 курс; Нечепоренко Г.В., Огоновська А.О., Окуо Філіп, 

Тимощук Р.Ю., Клименко А.В., Пісарєва А.О. – на 3 курс; Романюк К.К. – на 4 курс, 

які своєчасно не перевелись до ДонНУЕТу в м. Кривий Ріг і продовжували навчання 

в 2014-2015 навчальному році в м. Донецьку. Переатестація знань 

вищеперерахованих студентів з метою ліквідації академічних заборгованостей з 

подальшим переведенням на наступний за поновленням курс можлива відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 418 від 02.09.2015 р. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 418 від 

02.09.2015 р. організувати переатестацію знань з метою ліквідації академічних 

заборгованостей з подальшим переведенням на наступний за поновленням курс для 

таких студентів: Полянська Д.А. (2 курс); Нечепоренко Г.В., Огоновська А.О., Окуо 

Філіп, Тимощук Р.Ю., Клименко А.В., Пісарєва А.О. (3 курс); Романюк К.К. (4 

курс).  

Термін виконання – до 01 грудня 2015 р.  

Відповідальні: директори інститутів.  

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 

 

 


