
ПРОТОКОЛ9
засідання науково-технічної р ади ДонНУЕТ

24.06.2020р. 
м. Кривий Ріг

Присутні: 11 осіб із 12 загального 
складу Науково-технічної р ади 
(р еєстр аційний аркуш додається)

Голова засідання - Т.В.Кожухова

Порядок денний

1. Затвердження звітів про роботу міжгалузевих науково-дослідних 
лабораторій за 1 -ше півр іччя 2020 р.

Доповідач: Кожухова Т.В.
2. Про наукову діяльність ДонНУЕТ за 1 півріччя 2020 р .
Доповідач: Кожухова Т. В.
3. Про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії.
Доповідач: Кожухова Т. В.
4. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття 

ступеня доктор а філософії аспірантки Борблік К.Е.
Доповідач: КожуховаТ.В,
5. Про рекомендацію до друку наукових журналів ДонНУЕТ.
Доповідач: КожуховаТ.В.
6. Про рекомендацію до друку колективних монографій ДонНУЕТ.
Доповідач: КожуховаТ.В.

I. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про затвердження звітів про роботу міжгалузевих науково- 
дослідних лабораторій за 1 -ше півріччя 2020 р . (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіти про роботу міжгалузевих науково-дослідних 

лабораторій за 1 -ше півр іччя 2020 р.
Результати голосування щодо затвердження звітів про роботу 

міжгалузевих науково-дослідних лабораторій за 1 -ше півріччя 2020 р .:
«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

II. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про наукову діяльність ДонНУЕТ за 1 півріччя 2020 р. 
(доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про наукову діяльність ДонНУЕТ за 1-ше півріччя

2020р.



Результати голосування щодо затвердження звіт про наукову діяльність 
за 1 -ше півр іччя 2020 р .:

«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

III. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ. За 

р езультатами атестації пер евести на наступний р ік аспір антів ДонНУЕТ:
- Степаненка Владислава Олеговича, аспіранта II року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 “Економіка”;
- Федоренко Тетяну Миколаївну, аспірантку II року навчання (денна 

форма), спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;
- Борблік Карину Едуардівну, аспірантку III року навчання (вечірня 

форма), спеціальність 051 “Економіка”;
- Яковенка Юрія Вячеславовича, аспіранта І року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 “Економіка”;
- Янковського Валерія Андрійовича, аспіранта І року навчання (денна 

форма), спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
Результати голосування щодо рекомендації до друку колективних 

монографій:
«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

IV. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про проведення попередньої експертизи дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії аспірантки Борблік К.Е. (доповідь 
додається).

УХВАЛИЛИ:
4.1. Провести попередню експертизу та надати висновок про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії аспірантки 3-го року навчання за 
спеціальністю 051 - Економіка Борблік К.Е. на тему: «Формування стратегії 
сталого розвитку ринку туристичних послуг України», науковий керівник - 
д.е.н., доцент Е оріна Г.О.

4.2. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертації Борблік К.Е. призначити 
рецензентами дисертації:

Іванову Н.С. -  д.е.н., доцента, завідувача кафедри маркетингу, 
менеджменту та публічного адміністрування;



Барабанову В.В. -  к.е.н., доцента, директора Навчально-наукового 
інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

4.3. Призначити структурним підрозділом, де проводитиметься 
попередня експертиза дисертації Борблік К.Е., кафедру економіки та 
міжнародних економічних відносин (завідувач кафедри д.е.н., доцент 
Бочарова Ю.Г.).

Результати голосування щодо проведення попередньої експертизи 
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки БорблікК.Е.: 

«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

V. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку наукових журналів ДонНУЕТ 
(доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
5.1. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 7(72), 2020 р., 

«Торгівля і ринок України» № 47 (1), 2020 р., «Інтелект. Особистість. 
Цивілізація» № 1(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових 
виробництв» № 40, 2020 р. Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського такими, що 
відповідають встановленим вимогам.

5.2. Наукові журнали рекомендувати до друку.
Результати голосування щодо рекомендації до друку наукових 

журналів ДонНУЕТ:
«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

VI. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку колективних монографій 
ДонНУЕТ (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку:
- «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування: актуальні 

пр облеми та пер спективи р озвитку», кафедра обліку та аудиту (р еценз енти: 
О.М. Брадул - доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 
оподаткування, публічного управління та адміністрування ДВНЗ 
“Криворізький національний університет”, Н.С. Іванова - доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та 
публічного адміністрування Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Я.В. Олійник - 
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування



ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Валима 
Г етьмана”).

- «Особливості художнього перекладу: лексико-семантичний аспект”, 
кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових 
дисциплін” (рецензенти: Алексеев А. Я., доктор філол. наук, професор 
кафедри перекладу НТУ «Дніпровська політехніка»; Гаманюк В. А., 
проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання; Степанова А.
A. , доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та 
перекладу Університету імені Альфреда Нобеля);

- «Стратегічні імперативи стійкого розвитку туризму в країнах ЄС: 
впровадження досвіду для України», кафедра туризму та країнознавства 
(рецензенти: БочароваЮ.Г. -д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та 
міжнародних економічних відносин Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Черниш І.В. -  
д.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки 
та менеджменту Національного університету “Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка”, Д’яченко Ю. Ю. - д.е.н., професор, завідувач кафедри 
міжнародної економіки та тур різ му Східноукраїнського національного 
університету імені Володршира Даля);

- «Ensuring The National Economic Interests In The Context Of European 
Integration Processes», кафедра маркетингу, менеджменту та публічного 
адміністрування (рецензенти: доктор економічних наук, професор Маргасова
B. Г., проректор з наукової роботи Чернігівського національного 
технологічного університету, доктор економічних наук, доцент Бочарова 
Ю.Г., зав.кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського, доктор економічних наук, доцент Македон В.В. доктор 
економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових 
фінансів Дніпр овського національного університету імені Олеся Еончар а ).

Результати голосування щодо рекомендації до друку колективних 
монографій:

«за» -11;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Еолова Науково-технічної 
Ради ДонНУ ЕТ Т.В. Кожухова


