
 ПРОТОКОЛ № 8 

засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

19.12.2019 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 18 осіб із 22 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

1. Про обрання директора навчально-наукового інституту готельно-

ресторанного бізнесу та туризму. (Доп. Богатирьова Г.А.). 

2. Про затвердження плану наукової діяльності Університету на 2020 

рік. (Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення до 

тематичного плану ДонНУЕТ. (Доп. Кожухова Т.В.). 

4. Про затвердження звітів з фінансових держбюджетних тем. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

5. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

6. Про затвердження правил прийому до ДонНУЕТ у 2020 р. (Доп. 

Коренець Ю.М.). 

7. Про виконання плану видань монографій НПП Університету. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

8. Про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на 

депозитному рахунку. (Доп. Кожухова Т.В.). 

9. Звіт про виконання рішень Вченої ради за грудень 2019 р. (Доп. 

Богатирьова Г.А.). 

10. Про зміни у складі Вченої ради Університету. (Доп. Богатирьова 

Г.А.). 

11. Про створення науково-дослідних лабораторій навчально-наукового 

інституту бізнесу та гостинності. (Доп. Кожухова Т.В.). 

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Вченої ради Богатирьової 

Г.А. про обрання за конкурсом на посаду директора навчально-наукового 

інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму 

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 вакантної посади 

директора навчально-наукового інституту готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму ДонНУЕТ. За результатами конкурсного відбору на засіданні 

відповідної кафедри та вченої ради ННІ було прийнято рішення щодо 

рекомендації к.е.н., доцента Барабанової В.В. до обрання на вакантну посаду 

директора навчально-наукового інституту готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму ДонНУЕТ згідно з проходженням за конкурсом, а саме: 

1) рекомендовано на вакантну посаду директора навчально-наукового 

інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму ДонНУЕТ к.е.н., 

доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування 

Барабанову В.В.  

Запропоновано для обрання претенденту на посаду за конкурсом 

провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати 

відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Горіну Г.О. – 

голова комісії, Яковенко Ю.В., Літус О.Є. – члени комісії. 

(Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

 «за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання 

вищеназваного претендента на вакантну посаду в ДонНУЕТ імені  Михайла 

Туган-Барановського). 

Оголошення головою лічильної комісії Г.О. Горіною результатів 

таємного голосування щодо обрання претенденту на посаду: 

1) Барабанова В.В. – на посаду директора навчально-наукового 

інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму ДонНУЕТ: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №1 лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію ученого секретаря Університету прийняти до відома.  

1.1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраною на посаду за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

1) Барабанову В.В. – на посаду директора навчально-наукового 

інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму ДонНУЕТ. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження плану 

наукової діяльності Університету на 2020 рік (доповідь додається). 



Відбулося відкрите голосування щодо затвердження плану наукової 

діяльності Університету на 2020 рік: 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Затвердити план наукової діяльності Університету на 2020 рік. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про науково-дослідні 

роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про науково-дослідні 

роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського на 2020 р., взяти  до відома. 

3.2. Увести до тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського на 2020 рік такі науково-дослідні роботи: 

- “Стратегічні імперативи стійкого розвитку туризму в країнах ЄС: 

впровадження досвіду для України”, термін 2020 – 2022 рр., керівник – д.е.н., 

доцент Горіна Г.О., 

- “Розвиток економічних систем в умовах нестабільності”, термін 2020 

– 2022 рр., керівник – к.е.н., доцент Лохман Н.В.; 

- “Ефективні механізми управління інноваційним маркетингом в 

умовах нестабільності зовнішнього середовища”, термін 2020 – 2022 рр., 

керівник – к.е.н., доцент Барабанова В.В.; 

- “Ефективні моделі соціального партнерства для забезпечення сталого 

розвитку: держава, освіта, бізнес”, керівник – д.е.н., доцент Іванова Н.С.; 

- “Формування системи управління витратами промисловим 

підприємством”, керівник – к.е.н., доцент Волошина С.В., термін 2020 – 2022 

рр. 

3.4. Затвердити календарно-тематичні плани проведення науково-

дослідних робіт, що пропонуються до включення до тематичного плану на 

2020 рік. 

ІV. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження звітів з 

фінансованих держбюджетних тем (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження звіту з 

фінансованої держбюджетної теми, взяти до відома. 

4.2. Затвердити звіт про виконання І етапу з фінансованої 

держбюджетної теми «Формування інфраструктури конкурентних переваг 

України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького 



економічного регіону)», керівник – д.е.н., доцент Горіна Г.О., термін 2019-

2021 рр. 

V. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку 

наукових журналів ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ», «Торгівля і ринок», 

«Інтелект. Особистість. Цивілізація», «Обладнання та технології харчових 

виробництв» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку 

наукових журналів ДонНУЕТ взяти до відома. 

5.2. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 6(71), 2019 р., 

«Торгівля і ринок» № 46 (2), 2019 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 

119, 2019 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 39, 2019 р. 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського такими, що відповідають встановленим вимогам.  

5.3. Наукові журнали рекомендувати до друку. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального приймальної комісії 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Коренця Ю.М. про 

затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського у 2020 році (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Зміст доповіді «Про затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського у 2020 році» взяти до відома. 

6.2. Затвердити Правила прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського у 2020 році з додатками. 

6.3. Затвердити у формі додатків до Правил прийому до Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році та ввести в дію: 

Порядок обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського; 

Правила прийому до аспірантури Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 

2020 р.; 

Правила прийому до навчально-наукового інституту бізнесу та 

гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році; 

Правила прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення). 

6.4. Керуватися у подальшій роботі Приймальній комісії, директорам 

інститутів, завідувачу аспірантури вищезазначеними Правилами прийому до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського в 2020 році. 



6.5. Приймальній комісії розмістити в повному обсязі зазначені у п.п. 2-

3 документи на офіційному сайті Університету не пізніше 31 грудня 2019 

року. 

VІІ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання плану 

видань монографій НПП Університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання плану 

видань монографій НПП Університету взяти  до відома. 

7.2. Забезпечити публікацію запланованих до видання у 2019 році 

монографій “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку”, “Сучасні імперативи розвитку 

національних економік”. 

Відповідальні: Шендригоренко М.Т., Бочарова Ю.Г. 

Термін виконання: січень 2020 р. 

7.3. Забезпечити контроль за публікацією монографій, запланованих до 

видання у 2019 році, виконанням плану видання монографій НПП 

Університету на 2020 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: січень - березень 2020 р. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про розміщення тимчасово 

вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку (доповідь додається). 

Відбулося відкрите голосування щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку: 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про розміщення тимчасово 

вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку взяти до відома. 

8.2. Розмістити тимчасово вільні кошти ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського на депозитному рахунку в державному банку України. 

8.3.  Підготувати необхідні документи для розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитному рахунку в банку.   

Відповідальний: головний бухгалтер Войчак Л.А. 

Термін: після видання наказу.  

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Богатирьової Г.А. про 

виконання рішень Вченої ради за грудень 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

9. Інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. прийняти до 

відома.  



9.1 Перенести на січень 2020 р. розгляд питань: Про затвердження 

плану закупівель ДонНУЕТ; Про ухвалення річного фінансового плану на 

2020 рік. 

9.2. За умови складання плану коригувальних дій щодо виконання 

рішень Вченої ради усім відповідальним неухильно дотримуватися 

визначених термінів і повторно надавати інформацію на розгляд Вченої ради. 

9.3. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю контролю 

виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

Х. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. про 

зміни у складі Вченої ради Університету.  

УХВАЛИЛИ:  

10. Інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. прийняти до 

відома. 

10.1. Вивести зі складу Вченої ради за посадою Коренця Ю.М. у зв’язку 

зі звільненням з посади директора навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

10.2. Ввести до складу Вченої ради Університету за посадою директора 

навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму 

ДонНУЕТ Барабанову В.В. як обрану за конкурсом. 

10.3. Затвердити склад Вченої ради університету у кількості 22 особи. 

ХІ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про створення науково-

дослідних лабораторій навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про створення науково-

дослідних лабораторій навчально-наукового інституту бізнесу та 

гостинності, взяти до відома. 

11.2. Створити на базі кафедри економіки та бізнесу навчально-

наукового інституту бізнесу та гостинності такі науково-дослідні лабораторії: 

- «Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного 

господарства», керівник – докт. екон. наук, доцент Лохман Н.В.; 

- «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства», керівник - канд. екон. наук, доцент Хаврова К.С. 

 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради                                                  Р.П. Никифоров 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


