
ПРОТОКОЛ № 3 

Позачергового засідання № 3 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

10.10.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 17 осіб із 22 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про обрання на вакантні посади за конкурсом – доповідач 

Богатирьова Г.А. 

2. Про затвердження ліцензійних справ на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за спеціальностями 242 «Туризм», 073 «Менеджмент», 071 

«Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти – доповідач Кожухова Т.В. 

3. Про затвердження Положення «Про Раду з питань запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень» - доповідач Р.П. Никифоров. 

4. Про подання кандидатур на ІІ етап щорічного обласного конкурсу 

«Студент року Дніпропетровщини за номінаціями «Інноваційний прорив 

року» та «Громадський діяч року» - доповідач Р.П. Никифоров. 

І. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Вченої ради Богатирьової 

Г.А. про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до 

«Положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 

червня 2017 року), було проведено конкурс на заміщення вакантних посад 

директора навчально-наукового інституту економіки, управління та 

адміністрування та завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування ДонНУЕТ. За результатами конкурсного відбору 

на засіданнях відповідних кафедр та вчених рад ННІ було прийнято рішення 

щодо рекомендації науково-педагогічних працівників до обрання на вакантні 

посади директора навчально-наукового інституту економіки, управління та 

адміністрування та завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування ДонНУЕТ згідно з проходженням за конкурсом, 

а саме: 

1) рекомендовано на вакантні посади завідувачів кафедр: 

Іванову Н.С. – на посаду завідувача кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування; 



2) рекомендовано на вакантну посаду директора навчально-наукового 

інституту економіки, управління та адміністрування: 

Нєізвеєстну О.В. – на посаду директора навчально-наукового інституту 

економіки, управління та адміністрування. 

Запропоновано для обрання претендентів на посади за конкурсом 

провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати 

відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Коренця Ю.М. – 

голова комісії, Остапенко С.А., Літус О.Є. – члени комісії. 

 (Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

 «за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання 

вищеназваних претендентів на вакантні посади в ДонНУЕТ імені  Михайла 

Туган-Барановського). 

Оголошення головою лічильної комісії Ю.М. Коренцем результатів 

таємного голосування щодо обрання претендентів на посади: 

1) Іванову Н.С. – на посаду завідувача кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №1 лічильної комісії додається). 

2) Нєізвєстну О.В. – на посаду директора навчально-наукового 

інституту економіки, управління та адміністрування: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №2 лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраними на посади за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

1) Іванову Н.С. – на посаду завідувача кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

2) Нєізвєстну О.В. – на посаду директора навчально-наукового 

інституту економіки, управління та адміністрування. 



ІІ. СЛУХАЛИ: Доповідь про затвердження ліцензійних справ на 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями 242 «Туризм», 073 

«Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) і 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти – доповідач Кожухова Т.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. прийняти до відома. 

2.1. Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо 

затвердження ліцензійних справ на провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за 

спеціальностями 242 «Туризм», 073 «Менеджмент», 071 «Облік і 

оподаткування» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти:  

 «за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2.2. Сформовані ліцензійні справи спрямувати до МОН України. 

Відповідальний: завідувачі кафедр, Кожухова Т.В. 

Термін виконання: до 18.10.2019 р. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. 

про затвердження Положення «Про Раду з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень» (П ДонНУЕТ 05.01 – 08 - 2019) - доповідач 

Р.П. Никифоров. 

УХВАЛИЛИ:  

3. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. прийняти до 

відома.  

3.1. Затвердити Положення «Про Раду з питань запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень» (П ДонНУЕТ 05.01-08-2019). 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження та 

введення в дію Положення «Про Раду з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень» П ДонНУЕТ 05.01-08-2019. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження змін та 

введення в дію Положення «Про Раду з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень»: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

ІV. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

подання кандидатур на ІІ етап щорічного обласного конкурсу «Студент року 

Дніпропетровщини за номінаціями «Інноваційний прорив року» та 

«Громадський діяч року». 

УХВАЛИЛИ:  



4.1. Прийняти інформацію першого проректора до відома. 

4.2. Рекомендувати для участі у ІІ етапі щорічного обласного конкурсу 

«Студент року Дніпропетровщини» Богуна О.Р., студента 2 курсу ННІ 

економіки, управління та адміністрування спеціальності «Менеджмент» (за 

номінацією «Громадський діяч року». 

4.3. Рекомендувати для участі у ІІ етапі щорічного обласного конкурсу 

«Студент року Дніпропетровщини» за номінацією «Інноваційний прорив 

року» студентку 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Тріфонову Д.О. 

4.4. Рекомендувати для участі у ІІ етапі щорічного обласного конкурсу 

«Студент року Дніпропетровщини» за номінацією «Розумник року», 

студентку І курсу магістратури, спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» Чепурнову А.В. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


