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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження нової редакції Статуту ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу Чернеги О.Б. про нову 

редакцію Статуту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. Статут Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського розроблений відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», ст. 27, п. 7 і є документом, який регламентує діяльність 

Університету. 

2. Статут містить дванадцять розділів і закріплює необхідні відомості: про повне 

найменування університету, дату прийняття рішення про його створення; 

визначає структуру і правосуб’єктність університету, концепцію його 

освітньої діяльності; регламентує організаційну, наукову, міжнародну, 

фінансово-господарську діяльність, принципи управління; процедурні питання 

та ін. 

3. Статут було винесено на загальне ознайомлення і обговорення трудового 

колективу, яким  рекомендовано до затвердження. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити нову редакцію Статуту Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про академічну мобільність Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» 

Заслухавши інформацію першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Маловичко С.В. про Положення про академічну мобільність в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада констатувала:  

1. Положення про академічну мобільність в Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського складене 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, 

Спільної декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої 

освіти» (м. Болонья, 19 червня 1999 р. (Болонська декларація), «Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161, «Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність», затвердженого Постановою 

КМУ від 12.08.2015 р. № 579, «Положення про організацію освітнього процесу в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» від 29.05.2015 р.  

2. Положення регламентує діяльність Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з питань 

академічної мобільності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, наукових та 

педагогічних працівників, що передбачає їх навчання, стажування, у тому числі 

мовне, проходження навчальної і виробничої практик, проведення наукових 

досліджень, підвищення кваліфікації тощо у вищих навчальних закладах за 

кордоном.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1.Затвердити остаточний текст Положення про академічну мобільність в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

2. У вирішенні  питань щодо навчання, стажування, проходження навчальної і 

виробничої практик, проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікації 

тощо у вищих навчальних закладах за кордоном здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних, наукових та педагогічних працівників ДонНУЕТу керуватися 

затвердженим Положенням. 

 

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 затвердження Змін до Положення  про організацію освітнього  процесу в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського» 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. щодо проекту 

змін до Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада констатувала: 

Пропонується внести такі зміни: 

Абзац третій п. 5.6 викласти в такій редакції: «вибіркові – не менше 25 % 

загального обсягу навантаження студента, в т.ч. професійно-орієнтованих (не 

більше 85 % від обсягу кредитів ЄКТС вибіркових дисциплін); будь-які інші 

дисципліни з інших навчальних планів – не менше 15 %, але не більше 20 % від 

обсягу кредитів ЄКТС вибіркових дисциплін». 

У зв’язку з втратою чинності Наказу Міністра освіти України від 02.06.1993 № 

161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах», Наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 

29.03.2012 № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» виключити абзац перший та другий п. 

2.4. 

Абзац перший п. 8.1 викласти в наступній редакції: «Форми навчання в 

університеті: 1) очна (денна, вечірня); 2) заочна (дистанційна). Форми навчання 

можуть бути поєднані. Студенти, які виїхали з зони проведення антитерористичної 

операції (АТО)  в Донецькій та Луганській областях (у тому числі за кордон) і через 

поважні причини не можуть знаходитись у м. Кривий Ріг, мають право навчатися 

дистанційно до завершення АТО. Іноземні студенти, що виїхали з України через 

збройний конфлікт, мають право навчатись дистанційно за наявності медичних 

показань». В решті пунктів залишити без змін. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни до пунктів: 5.6; 2.4; 8.1 Положення про організацію 

освітнього процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського, затвердженого Вченою радою ДонНУЕТу від 

29 травня 2015 р. (протокол № 8). 

2. У решті пунктів залишити без змін. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження змін до Положення про використання коштів, призначених 

на виплату стипендій, матеріальної допомоги та матеріального заохочення 

студентам Донецького національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про проект Змін 

до Положення про використання коштів, призначених на виплату стипендій, 

матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентам Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада констатувала: 

Пропонуються до затвердження такі зміни: 

1. Пункт 2.1.3 викласти в такій редакції: 2.1.3 Склад стипендіальних комісій.  

2.1.3.1 До складу стипендіальної комісії ДонНУЕТ входять: голова комісії – ректор; 

голови стипендіальних комісій факультетів/інститутів, представники профспілкових 

та самоврядних організацій студентів. 2.1.3.2 До складу стипендіальної комісії 

факультетів/інститутів входять: голова комісії – декан факультету/директор 

інституту, члени комісії – представник бухгалтерії, уповноважений представник 

Профбюро студентів факультету/інституту. Секретар комісії – секретар 

деканату/директорату.  

2. Пункт 2.1.4 викласти в такій редакції: 2.1.4 Порядок затвердження стипендіальних 

комісій. 2.1.4.1 Персональний склад стипендіальної комісії ДонНУЕТ 

затверджується наказом ректора, як правило, один раз на календарний рік. 2.1.4.2. 

Персональний склад стипендіальних комісій факультетів/інститутів затверджується 

наказом Першого проректора, як правило, один раз на календарний рік. 

3. Пункт 2.2.4 викласти в такій редакції: Стипендіальна комісія 

факультету/інституту формує подання (реєстр осіб), яким призначається 

(позбавляється) академічна або соціальна стипендії, матеріальна допомога, 

матеріальне заохочення, та готує проект відповідного наказу. За поданням 

стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким 

призначаються стипендії.  

4. У решті пунктів залишити без змін. 

Розглянувши і обговоривши пропоновані зміни, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни до пунктів 2.1.3; 2.1.4; 2.2.4 Положення про використання 

коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та матеріального 

заохочення студентам Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського, затвердженого Вченою радою ДонНУЕТу від 

01 липня 2015 р. (протокол № 9). 

2. У решті пунктів залишити без змін. 

 

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 затвердження Положення про навчально-науковий інститут Донецького 

національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію Маловичко С.В. про Положення про 

навчально-науковий інститут Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

       1. Текст Положення було розроблено і розміщено на сайті Університету для 

попереднього ознайомлення та обговорення. 

       2. Положення про навчально-науковий інститут Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розроблене 

відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету і є 

документом, який регламентує діяльність ННІ як структурного підрозділу 

університету. 

       3. Положення встановлює завдання, функції, взаємовідносини, структуру, права, 

обов’язки, відповідальність та порядок організації роботи ННІ. 

       4. Текст Положення складається зі вступу, додатків та семи розділів: 1) Загальні 

положення; 2) Основні задачі ННІ; 3) Функції ННІ; 4) Організаційна структура та 

управління ННІ; 5) Відповідальність; 6) Взаємовідносини; 7) Порядок набуття 

чинності.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити остаточний текст Положення про навчально-науковий інститут 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

 

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 затвердження Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів 

Донецького національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

       Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

Маловичко С.В. щодо Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада констатувала:  

1. Текст Положення було розроблено і розміщено на сайті Університету для 

попереднього ознайомлення та обговорення. 

2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, Закону України «Про доступ до публічної ін- формації» від 

09.04.2015 № 319-VIII, Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-

XII, Закону України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII, 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 25.12.2015 № 928-

VIII, «Про звернення громадян» від 26.11.2015 № 835- VIII, Бюджетного кодексу 

України, Наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів» від 19.02.2015 р. № 166.  

3. Положення регламентує порядок і форми надання структурними підрозділами 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського інформації для розміщення на сайті Університету та сайтах 

структурних підрозділів Університету. 

4. Текст Положення складається зі вступу і п’яти розділів: 1 Загальні положення.  

2 Інформація, що підлягає розміщенню на сайті Університету. 3. Інформація, що 

підлягає розміщенню на сайтах структурних підрозділів. 4. Порядок розміщення 

інформації на сайті Університету. 5. Відповідальність.  

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити остаточний текст Положення про інформаційний супровід веб-

ресурсів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про внесення змін в організаційну структуру ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського та перейменування Краматорського та Маріупольського 

технікумів» 

 

Заслухавши в.о. ректора Чернегу О.Б. з інформацією про внесення змін в 

організаційну структуру Університету та перейменування Краматорського та 

Маріупольського технікумів, що входять до структури Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і здійснюють 

підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 

Вчена рада констатувала: 

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", а також на пропозицію 

Краматорського технікуму Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Маріупольського технікуму 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського пропонується внести зміни в організаційну структуру Університету 

та перейменувати технікуми, що входять до неї: Краматорський технікум 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського перейменувати на Краматорський коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 

Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського перейменувати на Маріупольський 

коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Керуючись Законом України "Про вищу освіту", враховуючи пропозиції 

Краматорського технікуму Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Маріупольського технікуму 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського:  

1. Перейменувати Краматорський технікум Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 

Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського. 

2. Перейменувати Маріупольський технікум Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 

Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Внести відповідні зміни до правоустановчих, фінансових та інших 

документів коледжів. 



Відповідальні: Сохацька О.В., Шишкін Є.Є.  

Термін – до 29 січня 2016 року.  

4. Директорам коледжів розробити Положення про коледж та подати його на 

затвердження Вченій раді Університету.  

Відповідальні: Сохацька О.В., Шишкін Є.Є.  

Термін – до 22 січня 2016 р. 

5. Здійснити заходи щодо формування необхідного кадрового і матеріально-

технічного забезпечення коледжів для підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", підготувати необхідні матеріали для 

ліцензування в установленому порядку та організувати підготовку кадрів за другим 

освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Відповідальні: Маловичко С.В., Сохацька О.В., Шишкін Є.Є. 

Термін – до 2017-2018 навчального року. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про інформаційну роботу ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського та 

роботу сайтів кафедр» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора Самосьонок Л.М. «Про 

інформаційну роботу ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського та роботу 

сайтів кафедр», Вчена рада констатувала: 

1. Головним джерелом доступної широкому загалу інформації про діяльність 

ДонНУЕТу є веб-сайт університету, який слугує для висвітлення питань його 

діяльності, освітнього і наукового потенціалу; забезпечення діяльності університету; 

надання користувачам необхідної інформації про роботу структурних підрозділів 

університету; оперативного інформування про події, що відбуваються в 

університеті; розвитку наукових і навчальних зв’язків з організаціями України та 

зарубіжжя. 

2. В університеті розроблені та працюють сайти 13 кафедр. Основним 

критеріям оцінки веб-ресурсів університету (відкритість змісту навчання, 

доступність навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри, висвітлення 

результатів наукових досліджень членів кафедри) відповідають сайти кафедр ТРГ і 

ГРС, міжнародної економіки та туризму, маркетингу та менеджменту, фінансів та 

банківської справи, іноземних мов). 

3. Загальними зауваженнями до змісту сайтів кафедр є такі: у змісті навчання 

випускових кафедр висвітлено анотації дисциплін, розроблених викладачами 

кафедри і відсутні посилання на анотації дисциплін з інших кафедр університету; не 

висвітлено наукові результати кафедри в узагальненій формі; висвітлено тексти, які 

не містять корисної інформації і не використовуються відвідувачами сайтів; існують 

пусті веб-сторінки. 

4. Суттєвого доопрацювання потребують сайти кафедр вищої математики та 

інформаційних систем, економічної теорії і загальноінженерних дисциплін та 

обладнання. 

Враховуючи вищезазначене, Вчена Рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора Самосьонок Л.М. взяти до відома. 

2. Для досягнення своєчасного та якісного інформаційного забезпечення сайту 

університету та сайтів структурних підрозділів: 

2.1. Дотримуватися  Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського;  

2.2. Керівникам підрозділів визначити працівників, відповідальних за подання 

та актуалізацію інформації на сайті. 

3. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні сайту університету та 

сайтів кафедр.  



Відповідальні: керівники структурних підрозділів і завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 01. 02. 2016 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження звітів з фінансованих держбюджетних тем» 

 

Заслухавши доповідь першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Маловичко С.В. про затвердження звітів з фінансованих 

держбюджетних тем, Вчена рада констатувала: 

     Питання про виконання фінансованих держбюджетних тем було заслухано на 

засіданні Науково-технічної Ради ДонНУЕТ 23 грудня 2015 р., де зі звітами про 

результати науково-дослідної роботи виступили наукові керівники держбюджетних 

фінансованих тем: д.е.н., професор Фролова Л.В. («Інноваційні механізми 

економічного управління підприємством»), к.х.н., доцент Дітріх І.В. («Науково-

інноваційне рішення проблеми персоніфікації харчування в Україні») та провідний 

виконавець НДР к.е.н., доцент Самосьонок Л.М. («Інституціональні аспекти 

конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку»,  науковий керівник – д.е.н., 

професор Чернега О.Б).  

Виконання тем провадилося відповідно до календарних планів. За результатами 

робіт було видано достатню кількість наукових та науково-методичних праць, 

опубліковано тез доповідей за участю в конференціях. Отримано 5 патентів України, 

подано 3 заявки на отримання патентів України за результатами теми «Науково-

інноваційне рішення проблеми персоніфікації харчування в Україні» (керівник 

І.В. Дітріх). Здійснено випуск експериментальної партії комбінованих 

персоніфікованих харчових продуктів на основі рибної сировини у виробничих 

умовах на підприємстві ТОВ «Макром» (с. Луначарське, Бердянського р-ну, 

Запорізької обл.), що підтверджено актом виробництва. Експериментальна партія 

комбінованих персоніфікованих харчових продуктів на основі рибної сировини 

реалізована ФОП Попінанченко М.Ю. м. Кривий Ріг, що підтверджено актом 

реалізації. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Вважати завершеною роботу над д/б темою ДР - 0114U000560 „Науково-

інноваційне рішення проблеми персоніфікації харчування в Україні” (науковий 

керівник – к.х.н., доцента Дітріх І.В.) та д/б темою ДР - 0114U000559»Інноваційні 

механізми економічного управління підприємством» (науковий керівник – д.е.н., 

професор Фролова Л.В.) відповідно до календарних планів.  

2. Анотовані звіти затвердити. 

3. Вважати, що робота над д/б темою 0115U005049 «Інституціональні аспекти 

конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку» (науковий керівник – д.е.н., 

професор Чернега О.Б)  виконується згідно з планом, звіт про виконання 

держбюджетної НДР затвердити. 

4. Провести заходи щодо поширення впровадження результатів дослідження.  



Відповідальні: д.е.н., професор Чернега О.Б., д.е.н., професор Фролова Л.В., 

к.х.н., доцент Дітріх І.В.  

Термін виконання: протягом 2015 – 2016 навчального року). 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про підсумкову атестацію аспірантів» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про підсумкову 

атестацію аспірантів, Вчена рада констатувала: 

За результатами атестації аспірантів ДонНУЕТу з 24 осіб фактично 

навчаються 20 аспірантів (4 особи знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-річного віку). 

Атестаційні форми  з рекомендаціями щодо переведення на наступний рік 

навчання або відрахування у зв'язку із завершенням терміну навчання здали до 

аспірантури 19 осіб. 

Не підготували атестаційні форми: 1 аспірант – Озерова Тетяна Юріївна 

(спеціальність 09.00.03 - Соціальна філософія, філософія історії).  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію, що міститься в доповіді першого проректора 

Маловичко С.В., взяти до відома. 

2. Забезпечити захист аспірантами дисертацій у строки навчання в 

аспірантурі. 

Відповідальні: керівники аспірантів. 

 

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 обрання на посади керівників науково-навчальних інститутів» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В., Вчена рада 

констатувала: 

Конкурс на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового 

інституту ресторанно-готельного бізнесу було оголошено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», наказу від 05.10.2015 року № 1005 Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Положення про 

обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-

Барановського, затвердженого Вченою радою ДонНУЕТ від 29.05.2015 року, 

наказом ДонНУЕТ від 05 листопада 2015 року № 133. 

Кандидатуру Коренця Юрія Миколайовича, старшого викладача кафедри 

технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, було 

розглянуто на засіданні конкурсної комісії ДонНУЕТу 17 грудня 2015 року і 

рекомендовано на посаду директора навчально-наукового інституту ресторанно-

готельного бізнесу. 

Враховуючи рекомендації конкурсної комісії та результати голосування, 

Вчена Рада  

УХВАЛИЛА: 

Вважати Коренця Ю.М. обраним на посаду директора навчально-наукового 

інституту ресторанно-готельного бізнесу. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                           О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про розміщення тимчасово вільних грошових коштів  

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського на депозитних рахунках у 

державних банках України» 

 

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

Барановського Чернеги О.Б., Вчена рада констатувала: 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ст. 36, п. 2.5, університет має 

можливість розміщення тимчасово вільних грошових коштів ДонНУЕТу імені 

Михайла Туган-Барановського на депозитних рахунках у державних банках 

України. 

Виходячи з вищезазначеного, за підсумками голосування, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», ст. 36, п. 2.5, розмістити 

грошові кошти ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського в сумі 

чотири млн.грн. на депозитних рахунках у державних банках України строком на 

один місяць.  

Термін виконання – протягом тижня від дня прийняття рішення. 

Відповідальний – головний бухгалтер Арутюнова Т.А. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про виділення коштів на науково-дослідну лабораторію кафедри обладнання і 

загальноінженерних дисциплін» 

Заслухавши інформацію завідувача кафедри обладнання і загальноінженерних 

дисциплін Возняка А.В. щодо обґрунтування виділення коштів на науково-дослідну 

лабораторію кафедри обладнання і загальноінженерних дисциплін, Вчена рада 

констатувала: 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.06.2015 

№ 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 

розробок», що виконуватимуться за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету України, починаючи з 2016 року, викладачами кафедри був підготовлений 

та поданий  на участь у конкурсі науковий проект «Багаторівнева самоорганізація 

гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією 

зсуву і високим тиском» під керівництвом А.В. Возняка. 

Для подальшої участі науковців кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання у проведенні науково-дослідної роботи, а також провадження науково-

технічного співробітництва з закордонними організаціями, з підприємницькими 

структурами України, НДІ та ВНЗ необхідно терміново придбати таке обладнання: 

універсальну випробувальну машину UIT STM 5 та оснащення до неї.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Виділити кошти в сумі 389 400,00 грн. на таке обладнання: універсальну 

випробувальну машину UIT STM 5 та оснащення до неї.  

Відповідальні за виконання: Т.А. Арутюнова, А.В. Возняк. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про рекомендацію до друку збірника наукових праць  

«Вісник ДонНУЕТ»  

 

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора Маловичко С.В. про 

рекомендацію до друку збірника наукових праць «Вісник ДонНУЕТ», Вчена рада 

констатувала: 

Науковий збірник «Вісник ДонНУЕТ». Технічна серія (№ 2 (63) 2015)»  був 

рекомендований до друку Науково-технічною радою університету  (протокол №1 

засідання Науково-технічної ради університету від 23.12.2015р.).  

Статті, включені до збірника, відповідають  вимогам до оформлення наукових 

статей, які подаються до публікації, сформульованих відповідно до Наказів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 

«Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 

17.10.12 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук», а також нового національного стандарту ДСТУ 

7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», який набув 

чинності 1 жовтня 2010 р., представляють результати актуальних наукових 

досліджень та можуть бути рекомендовані до опублікування.  

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Вважати збірник наукових праць «Вісник ДонНУЕТ». Технічна серія (№ 2 

(63) 2015)» Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського таким, що відповідає встановленим вимогам.  

2. Збірник наукових праць рекомендувати до друку. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про науково-дослідні роботи, що пропонуються для включення до 

тематичного плану ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського» 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про науково-

дослідні роботи, що пропонуються для включення до тематичного плану ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

Тематичний план науково-дослідних робіт, які будуть продовжуватися в 

ДонНУЕТі в 2016 році, включає 16 науково-дослідних тем: 1 фінансовану 

держбюджетну науково-дослідну роботу кафедри міжнародної економіки та 

туризму «Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого 

ринку», строк закінчення – грудень 2016 року; 15 нефінансованих держбюджетних 

науково-дослідних тем, що виконуватимуться  на кафедрах: технології в 

ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи, кафедри 

українознавства, кафедри гуманітарних та правових дисциплін, економічної теорії, 

обліку і аудиту, вищої математики та інформаційних систем, економіки 

підприємства та кафедри маркетингу та менеджменту.    

Від кафедр університету: товарознавства і експертизи у митній справі, 

кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, кафедри фінансів та 

банківської справи отримані пропозиції щодо включення до тематичного плану 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2016 рік чотирьох 

нефінансованих держбюджетних науково-дослідних тем. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Увести до тематичного плану ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення: 

 

 Тема Кафедра Керівник Термін 

1 Компаративний аналіз 

розвитку ринку 

гідробіонтів України та 

ЕС 

Товарознавства і 

експертизи у митній 

справі 

Дітріх І.В. 2016-

2018 рр. 

2 Дослідження стану та 

перспектив розвитку 

біоенергоефективних 

технологій в Україні" 

Товарознавства і 

експертизи у митній 

справі 

Пиріков 

О.В. 

2016 р. 

3 Фундаментальні основи 

формування механізму 

управління фінансовою 

системою України в 

Фінансів та 

банківської справи 

Слободянюк 

Н.О. 

2016-

2018 рр. 



умовах кризи 

4 Інтенсифікація процесів 

виробництва 

м’ясопродуктів за 

допомогою ультразвуку 

та відповідне апаратурне 

оформлення 

Загальноінженерних 

дисциплін та 

обладнання 

Коренець 

Ю.М. 

2016-

2017 рр. 

2. Затвердити календарно-тематичні плани проведення науково-дослідних робіт на 

2016 рік. 

3. Затвердити тематичний план ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського на 

2016 рік. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження навчальних планів на 2015/2016 н.р.» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора ДонНУЕТу Маловичко С.А., 

Вчена рада констатувала: 

Навчальним відділом було проведено роботу з підготовки навчальних планів 

для студентів денної і заочної форм навчання за ступенем «бакалавр», ступенем 

«магістр» та ОКР «спеціаліст». 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани для студентів денної форми навчання за 

ступенем «бакалавр» для таких напрямів підготовки та спеціальностей: 

• напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", спеціалізація 

6.051701 «Технології в ресторанному господарстві»; 

• напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"; 

• напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг", спеціалізація "Маркетинг», 

«Рекламний бізнес», «Реклама і піар»; 

• напряму підготовки 6.030503 “ Міжнародна економіка”; 

• напряму підготовки 6.050503 "Машинобудуванння", спеціалізація 

"Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

• напряму підготовки: 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємство", 

спеціалізація 6.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі"; 

спеціалізація 6.030510.01 «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

• напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6.030508 

«Фінанси», 6.030508 «Банківська справа»;   

• напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

• напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент 

організацій торгівлі», «Логістика»; 

• напряму підготовки 6.140103 «Туризм». 

2. Затвердити навчальні плани для студентів денної форми навчання за ОКР 

«спеціаліст» для таких спеціальностей: 

• 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа"; 

• 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»; 

• 7.03050401 "Економіка підприємства"; 

• 7.03050701 "Маркетинг»; 

• 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

• 7. 03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

• 7.030510.02 «Товарознавство та експертиза в митній справі»; 

• 7.03050801 «Фінанси»; 

• 7.03050901 «Облік і аудит»; 



• 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

• 7.14010301 «Туризмознавство». 

3. Затвердити навчальні плани для студентів денної форми навчання за ступенем 

«магістр» для таких спеціальностей: 

� 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа";  

� 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»;  

� 8.03050701 "Маркетинг"; 

� 8.03050301 «Міжнародна економіка»; 

� 8.03050401 "Економіка підприємства"; 

� 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

� 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" ; 

� 8.03051001 - «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

� 8. 03050801 «Фінанси»; 

� 8.03050802 «Банківська справа»; 

� 8.03050901 «Облік і аудит»; 

� 8.14010301 «Туризмознавство»; 

� 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».  

4. Затвердити навчальні плани для студентів заочної форми навчання за ступенем 

«бакалавр» для таких напрямів підготовки та спеціальностей: 

• напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", спеціалізація 

6.051701 «Технології в ресторанному господарстві»; 

• напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"; 

• напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг", спеціалізація "Маркетинг», 

«Рекламний бізнес», «Реклама і піар»; 

• напряму підготовки 6.030503 “ Міжнародна економіка”; 

• напряму підготовки 6.050503 "Машинобудуванння", спеціалізація 

"Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

• напряму підготовки: 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємство", 

спеціалізація 6.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі"; 

спеціалізація 6.030510.01 «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

• напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6.030508 

«Фінанси», 6.030508 «Банківська справа»;   

• напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

• напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент 

організацій торгівлі», «Логістика»; 

• напряму підготовки 6.140103 «Туризм». 

5. Затвердити навчальні плани для студентів заочної форми навчання за ОКР 

«спеціаліст» для таких спеціальностей: 

• 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа"; 

• 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»; 

• 7.03050401 "Економіка підприємства"; 

• 7.03050701 "Маркетинг»; 

• 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

• 7. 03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

• 7.030510.02 «Товарознавство та експертиза в митній справі»; 

• 7.03050801 «Фінанси»; 

• 7.03050901 «Облік і аудит»; 



• 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

• 7.14010301 «Туризмознавство». 

6. Затвердити навчальні плани для студентів заочної форми навчання за ступенем 

«магістр» для таких спеціальностей: 

� 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа";  

� 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»;  

� 8.03050701 "Маркетинг"; 

� 8.03050301 «Міжнародна економіка»; 

� 8.03050401 "Економіка підприємства"; 

� 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

� 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" ; 

� 8.03051001 - «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

� 8. 03050801 «Фінанси»; 

� 8.03050802 «Банківська справа»; 

� 8.03050901 «Облік і аудит»; 

� 8.14010301 «Туризмознавство»; 

�  8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». 

7. У забезпеченні навчального процесу всім відповідним структурним підрозділам 

університету керуватися затвердженими навчальними планами. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про особливий режим викладацької діяльності» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського Чернеги О.Б. про особливий режим викладацької діяльності, 

Вчена рада констатувала:  

З метою відповідності якісного складу науково-педагогічних працівників 

університету вимогам, зокрема, щодо кількості викладачів, які мають учене звання 

професора, враховуючи особливі умови, що склалися у зв’язку з переїздом 

навчального закладу із зони АТО, виникла потреба створити режим найбільшого 

сприяння в організації викладацької роботи професорів Нікітіна Л.М., Гейєра Г.А. та 

Гейєр Е.С., надавши їм можливість за потреби здійснювати викладання дистанційно.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Дозволити професорам Нікітіну Л.М., Гейєру Г.А. та Гейєр Е.С. здійснювати 

викладацьку діяльність в дистанційному режимі. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження теми докторської дисертації  

к.ю.н., доцента Шульженка І.В.» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про 

затвердження теми докторської дисертації к.ю.н., доцента Шульженка І.В., Вчена 

рада констатувала: 

К.ю.н., доцент Шульженко І.В. має достатню кількість публікацій, в тому числі 

у фахових виданнях України, з проблем забезпечення і реалізації юридичних 

гарантій в галузі трудових правовідносин, результати досліджень пройшли 

апробацію на конференціях різного рівня.  

Наявні зовнішні рецензії щодо обраної теми докторської дисертації 

«Забезпечення і реалізація юридичних гарантій в галузі трудових правовідносин: 

проблеми теорії та практики», в яких засвідчено її актуальність, наукову новизну, 

практичну значимість та зроблено висновок, що тема може стати предметом 

дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук. 

Питання про затвердження теми докторської дисертації к.ю.н., доцента 

Шульженка І.В. розглядалося на засіданні кафедри гуманітарних і правових 

дисциплін ДонНУЕТу від 15.12.2015 року, на підставі чого тема була 

рекомендована до затвердження Вченою радою, що засвідчено протоколом. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити тему докторської дисертації к.ю.н., доцента Шульженка І.В. 
«Забезпечення і реалізація юридичних гарантій в галузі трудових правовідносин: 

проблеми теорії та практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №7 від 25. 12. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про призупинення діяльності та ліквідацію окремих структурних підрозділів 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу Чернеги О.Б. про 

призупинення діяльності та ліквідацію окремих структурних підрозділів ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. У зв’язку з перебуванням на тимчасово окупованих територіях таких 

структурних підрозділів ДонНУЕТу: Шахтарського технікуму ДонНУЕТу, 

Докучаєвського технікуму ДонНУЕТу, Донецького технікуму технології і дизайну 

ДонНУЕТу, Луганського КНЦ ДонНУЕТу, Севастопольського КНЦ ДонНУЕТу, 

Сімферопольського КНЦ ДонНУЕТу необхідно призупинити їх діяльність як 

окремих структурних підрозділів ДонНУЕТу.  

2. Згідно з нормативними документами, на підставі п.14 ст. 32 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15.07.2014 року №2642л «Про результати ліцензування, 

акредитації та атестації» та п.1.1, п. 25 Рішення Акредитаційної комісії України від 

08.07.2014 року Протокол №110, постало питання про ліквідацію Маріупольського 

навчально-консультаційного центру та Криворізького навчального центру.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Ліквідувати з 01.03.2016 року: Маріупольський навчально-консультаційний 

центр; Криворізький навчальний центр. 

2. Призупинити у зв’язку з перебуванням на тимчасово окупованих територіях 

діяльність таких структурних підрозділів ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського: Шахтарського технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського; Докучаєвського технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського; Донецького технікуму технології і дизайну ДонНУЕТу імені 

Михайла Туган-Барановського; Луганського КНЦ ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського; Севастопольського КНЦ ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського; Сімферопольського КНЦ ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 


