
ПРОТОКОЛ № 6 

позачергового засідання № 6 Вченої ради Донецького національного 

університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

21.01.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 24 особи з 31 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про структурні зміни в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. (Доп. Чернега О.Б.). 

 

І. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора Університету про зміни в 

структурі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Чернеги О.Б. взяти до відома.  

2. З метою підвищення результативності освітньої діяльності та для 

оптимізації структури Університету  

ПЕРЕЙМЕНУВАТИ:  

- навчально-науковий інститут економіки та підприємництва у навчально-

науковий інститут економіки, управління та адміністрування з 25 березня 2019 

року; 

- навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу у 

навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму з 25 

березня 2019 року. 

 

2. РЕОРГАНІЗУВАТИ навчально-науковий інститут управління та 

адміністрування шляхом приєднання до навчально-наукового інституту 

економіки, управління та адміністрування з 25 березня 2019 року. 

 

3. СТВОРИТИ:  

- кафедру іноземної філології, українознавства та соціально-правових 

дисциплін шляхом об’єднання кафедр іноземної філології та перекладу, 

українознавства, гуманітарних та правових дисциплін з 25 березня 2019 року; 



- кафедру економіки та міжнародно-економічних відносин, кафедру 

туризму шляхом розформування кафедри економіки та кафедри міжнародної 

економіки та туризму з 25 березня 2019 року. 

  

4. ВКЛЮЧИТИ кафедри навчально-наукового інституту управління та 

адміністрування з 25 березня 2019 року до складу навчально-наукових інститутів 

університету: 

- кафедра маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування 

- навчально-науковий інститут 

економіки, управління та 

адміністрування 

- кафедра фінансів та банківської 

справи 

- навчально-науковий інститут 

економіки, управління та 

адміністрування 

- кафедра обліку та аудиту - навчально-науковий інститут 

економіки, управління та 

адміністрування 

- кафедра іноземної філології, 

українознавства та соціально-

правових дисциплін 

- навчально-науковий інститут 

економіки, управління та 

адміністрування 

- кафедра економіки та міжнародно-

економічних відносин 

- навчально-науковий інститут 

економіки, управління та 

адміністрування 

- кафедра туризму - навчально-науковий інститут 

ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму 

- кафедра вищої математики та  

інформаційних систем 

- навчально-науковий інститут 

ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму 

 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

структурних змін в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. 

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження 

структурних змін:  

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - 5. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                          О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                               Г.А. Богатирьова 



 

 


