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ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про виконання бюджету університету в 2015 році та ухвалення 

фінансового плану ДонНУЕТу на 2016 рік» 

 

Заслухавши головного бухгалтера ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Арутюнову Т.А. про виконання бюджету університету в 2015 

році, Вчена рада констатувала: 

1. Фінансова діяльність ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

здійснюється згідно з Законами України «Про освіту» від 23.03.96 № 100\96-

ВР, «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III, Положенням про 

державний вищий навчальний заклад освіти, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 та Статутом, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України від 03.05.2007р. 

2. Бухгалтерський облік, виконання кошторису видатків в університеті 

здійснюється згідно з інструкцією № 61 від 10.03.87р. «Про бухгалтерський 

облік у закладах і організаціях державного бюджету» (зі змінами та 

доповненнями), за меморіально-ордерною формою обліку. 

3. Виконання державного бюджету з фінансування загального фонду за 

звітний період складає 99,97відсотка. 

4. Доходи до спеціального фонду за звітний період складають 100,0 

відсотків запланованих надходжень.  

5. Станом на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість загального 

фонду складає 0,00 грн. 

6. Дебіторська заборгованість спеціального фонду по доходах  склала 

790296,00 грн, в тому числі прострочена – 0,00грн, нарахована, але не 

одержана плата за навчання. 

7. Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходах  склала 

1012473,00 грн. – попередня оплата за навчання. 

8. Розбіжностей між даними різних форм звітності на початок 2016 

року не виявлено. 

9. Сума крадіжок станом на 01.01.2016 р. складає 162971666,18 грн., 

матеріали знаходяться в слідчих органах. Сума крадіжки обліковується на 

позабюджетному рахунку.  

10. Протягом 2015 року відбулося збільшення основних засобів на суму 

1672095,00 грн. (комп’ютерна техніка, технологічне обладнання для 

навчальних цілей, майно бази відпочинку «Лісова»), інших необоротних 

матеріальних активів на суму 142411,00 грн. (бібліотечні фонди, м’який 



інвентар), в тому числі відновлено з поза балансу основних засобів на суму 

819888,00 грн. (майно бази відпочинку «Лісова»). 

11. Відбулося зменшення фінансового результату на суму 26106,00 грн. 

за рахунок повернення оплати за навчання за 2014 рік у сумі 34006,00 грн. та 

перерахування залишку коштів у сумі 7900,00 грн. 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.1. Затвердити  звіт  головного  бухгалтера  ДонНУЕТу  Арутюнової Т.А.  

про виконання бюджету університету в 2015 році. 

1.2. Затвердити  фінансовий  план  ДонНУЕТу  на  2016 рік. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 
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Вченої ради університету 
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ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про результати науково-дослідної роботи за 2015 рік 

та завдання на 2016 рік» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. «Про 

результати науково-дослідної роботи за 2015 рік та завдання на 2016 рік», 

Вчена рада університету констатувала: 

1. У 2015 році професорсько-викладацький склад зазнав позитивних змін 

за рахунок залучення вчених м. Кривий Ріг. Кількість наукових та науково-

педагогічних працівників ДонНУЕТу станом на кінець 2015 року 

збільшилася на 34 особи, до 122 осіб, порівняно із 88 працівниками у 2014 

році. Зокрема, штатних працівників на кінець 2015 року налічувалося 98 осіб 

(59 – роком раніше), кількість докторів наук збільшилася на 50%, а 

кандидатів наук – на 46%. 

2. Активізувалася робота з виконання науково-дослідних робіт за 

рахунок державного замовлення: відновлено роботу за 3-ма прикладними 

науково-дослідними роботами за рахунок державного замовлення із 

загальним обсягом фінансування 376,5 тис. грн., а також завершено 

виконання 3-ох науково-дослідних робіт за рахунок державного замовлення. 

Ініційовано відкриття 14 науково-дослідних робіт за тематикою досліджень 

кафедр. 

3. Отримано 5 патентів на корисні моделі. 

4. Порівняно з 2014 роком, у 2015 році значно збільшилася кількість 

наукових публікацій, зокрема тих,що мають імпакт-фактор, а також фахових 

статей і монографій. 

5. Пожвавилася робота із захисту дисертацій: успішно захищено 1 

докторську та 5 кандидатських дисертацій у спеціалізованих вчених радах 

інших ВНЗ. 

6. Результати студентської наукової роботи характеризуються низькими 

показниками, що, очевидно, зумовлено складнощами перебігу освітнього 

процесу в умовах переїзду на нове місце навчання:усього 10 відсотків 

студентів денного відділення мають наукові публікації. 

7. Відносно високі показники за результатами участі студентів 

ДонНУЕТу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 

8. Наукова діяльність молодих учених університету успішно 

провадилася за такими напрямами: опубліковано 2 монографії, 1 з яких – за 

кордоном; 96 статей, з них 4 – у зарубіжних виданнях; участь у 

90 конференціях та інших наукових заходах. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  



УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію Маловичко С.В. про результати науково-дослідної 

роботи за 2015  рік взяти до відома. 

2. Активізувати науково-дослідну роботу НПП за такими напрямами: 

1) розвиток нових наукових напрямків та їх комерціалізація за рахунок 

партнерства з бізнесом; 

2) активізація залучення коштів для наукових досліджень через систему 

грантів, венчурних, благодійних фондів, з державних і приватних 

коштів та інших джерел; 

3) розвиток науково-технічного співробітництва між Університетом та 

бізнес-структурами, а також органами місцевого самоврядування; 

4) формування та розвиток науково-педагогічного потенціалу 

університету та підтримка університетських наукових видань, 

створення їх електронних сайтів та просування до міжнародних 

наукометричних баз даних; 

5) впровадження наукових результатів у навчальний процес; 

6) залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів; 

7) здійснення комплексу заходів щодо створення мережі наукових 

структур Університету й розвитку її інноваційної інфраструктури; 

8) активізація патентної та ліцензійної діяльності; 

9) нарощування кількості публікацій всіх результатів наукових 

досліджень вчених університету в індексованій науковій періодиці, у 

тому числі наукометричних базах зарубіжжя; 

10) подальший розвиток аспірантури та докторантури для посилення 

кадрового потенціалу університету та підвищення якості освіти і 

виховання. 

 

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 МихайлаТуган-Барановського 

«Про внесення змін до Положення про комісію з питань із запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про 

внесення змін до Положення про комісію з питань із запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про комісію з питань із запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського, а саме: комісію перейменувати в Раду з питань із 

запобігання та виявлення корупційних правопорушень ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського. 

Відповідальний – Маловичко С.В.  

Термін виконання – до 01.03.2016 р.). 

 

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 МихайлаТуган-Барановського 

«Про внесення змін до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників у Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши першого проректора Маловичко С.В. про внесення змін до 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни до Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників у Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського, а саме: 

1. Пункт 1.14 викласти в такій редакції: Орієнтовний робочий час НПП на 

навчальний рікскладає 1548 год. Робочий час НПП розподіляється наступним 

чином: навчальна робота – 600 год. (з урахуванням штатного розкладу 

кафедри, розподіл бюджету робочого часу НПП може перевищувати норму 

не більше ніж на 25%, в цьому разі він розглядається та узгоджується на 

засіданні кафедри і фіксується у відповідному протоколі); методична робота 

– 350 год.; наукова робота – 500 год.; організаційна робота – 98 год. В 

окремих випадках (за рішенням засідання кафедри) обсяги робіт за окремими 

видами можуть бути змінені.  

2. Додати в додаток В «Норми часу для планування та обліку методичної 

роботи» п.2: вид роботи «Написання і підготовлення до видання підручників, 

навчальних посібників». Передбачити за даний вид роботи норму часу 

відповідно: підручник – 60 годин на один у.д.а., навчальний посібник – 50 

годин на один у.д.а.  

3. Внести зміни у норми часу, передбачені п. 15 додатку Г «Публікація 

наукової статті у наукових журналах, що входять до наукометричних баз 

даних (SCOPUS, Web of  Science) –  70 годин за одну статтю.  

4. Внести зміни у норми часу, передбачені п.12 додатку Д «Виконання 

обов’язків завідувача кафедри» –  50 годин на рік. 

5. В решті пунктів залишити без змін. 

Відповідальний –  Маловичко С.В. 

Термін виконання – до 01.03.2016 р. 

 

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 зміни у складі Вченої ради» 

 

Заслухавши вченого секретаря Вченої ради ДонНУЕТу Шапран Д.П. про 

зміни у складі Вченої ради, Вчена рада констатувала: 

1. На 29 лютого 20І6 р. із складу членів Вченої ради вибула 

Фролова Л.В. у зв’язку із звільненням із ДонНУЕТу. 

2. Згідно з Законом України «Про освіту» необхідно ввести до 

складу Вченої ради новообраного голову профспілкової організації 

працівників ДонНУЕТу  Романуху О.М. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

  

УХВАЛИЛА:  

1. Увести до складу Вченої ради голову профспілкової організації 

працівників ДонНУЕТу  Романуху О.М. 

2. Вивести із складу Вченої ради Фролову Л.В. у зв’язку із звільненням із 

ДонНУЕТу. 

 

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 МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження Положення про дистанційно-заочне навчання» 

 

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

затвердження Положення про дистанційно-заочне навчання, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення розроблено відповідно до Наказу МОН України №1518 

від 30.10.2013р. «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та 

закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що 

надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями». 

2. Навчання за дистанційно-заочною формою організовується з урахуванням 

норм Закону України “Про вищу освіту”, інших законів України, відповідних 

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Статуту Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Положення про дистанційно-заочне навчання.   

3. Положення визначає основні засади підготовки фахівців за 

дистанційно-заочною формою навчання та особливості організаційного, 

кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, програмного та 

інформаційного забезпечення цього процесу. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про дистанційно-заочне навчання. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу, відповідальним за 

організацію дистанційно-заочного навчання, керуватися у своїй 

роботі цим Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Вчений секретар                                                                             Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Затвердження Положення  про індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. щодо 

Положення про індивідуальний план здобувача вищої освіти, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення про індивідуальний план здобувача вищої освіти 

розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 

1060-ХII,  Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, 

Закону України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у 

вищих навчальних закладах» від 02.07.2015 р. № 705, «Положення про 

організацію освітнього процесу в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» від 29.05.2015 р. 

№44. 

2. Положення регламентує порядок формування, ведення 

індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського та контролю за його виконанням. 

3. Індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти містить 

інформацію про перелік та послідовність вивчення студентом навчальних 

дисциплін і проходження практик, обсяг навчального навантаження за усіма 

видами навчальної діяльності, види та строки підсумкового семестрового 

контролю та атестації, а також, у разі потреби, зміни до індивідуального 

навчального плану. 

4. Положення містить п’ять розділів і п’ять додатків. 

5. Проект Положення було розміщено на сайті університету для 

попереднього ознайомлення, обговорення та внесення пропозицій. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про індивідуальний 

план здобувача вищої освіти. 

2. Формування, ведення індивідуального навчального плану 

здобувачів вищої освіти та контроль за його виконанням здійснювати згідно з 

цим Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                             Д.П. Шапран 


