
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання № 11 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

27.01.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 23 осіб із 26 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про результати науково-дослідної роботи за 2019 рік та завдання 

на 2020 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

2. Про підсумкову атестацію аспірантів – доповідач проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова 

Т.В. 

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 

8 Інформаційний розвиток – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

4. Про виконання бюджету ДонНУЕТ у 2019 р. – доповідач проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова 

Т.В. 

5. Про затвердження звіту про виконання кошторису студентського 

самоврядування в 2019 році – доповідач проректор з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

6. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії – доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 

7. Про стан реалізації програми інтернаціоналізації освіти і науки в 

стратегічних програмах кафедр – доповідачі директори ННІ Нєізвєстна О.В., 

Барабанова В.В. 

8. Звіт про виконання плану роботи Ради з питань запобігання та 

виявлення корупції у 2019 році – доповідач Янковський В. 

9. Про ефективність роботи студентського самоврядування – доповідач 

голова студентського самоврядування Команчук М. 

10. Ухвалення річного фінансового звіту – доповідач проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова 

Т.В. 

11. Про затвердження плану закупівель ДонНУЕТ – проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку доповідач 

Кожухова Т.В. 



12. Ухвалення річного фінансового плану на 2020 рік – доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

13. Звіт про виконання рішень Вченої ради за січень 2020 р. - доповідач 

учений секретар Богатирьова Г.А. 
14. Про затвердження положень університету – доповідач перший 

проректор Никифоров Р.П. 

15. Про обрання кандидатур на призначення обласних іменних та 

академічних стипендій  – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

16. Про перейменування Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського у Маріупольський фаховий коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

17. Про перейменування Краматорського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського у Маріупольський фаховий коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

18. Про атестацію стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих 

учених – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

 

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

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

дослідної роботи за 2019 рік та завдання на 2020 рік (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати науково-дослідної роботи 

за 2019 рік та завдання на 2020 рік, взяти до відома. 

1.1. Забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Відповідальні: Приймак Н.С., Хаврова К.С., Ніколайчук О.А. 

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

1.2. Забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

Відповідальні: Коренець Ю.М. 

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

1.3. Довести обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт 

ДонНУЕТ за госпдоговорами до 5 000 грн. на 1 ставку заробітної плати 

науково-педагогічних працівників. 

1.4. Забезпечити контроль за плануванням та виконанням планів з 

наукової діяльності кафедр Університету. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., завідувачі кафедр  

Термін виконання: постійно 



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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т. В. про підсумкову атестацію 

аспірантів (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. та доповідну записку взяти 

до відома. 

3.2. Затвердити результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про виконання у 2019 р. Стратегії розвитку Університету до 

2020 р., програма «Інформаційний розвиток» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про виконання у 

2019 р. Стратегії розвитку Університету взяти до відома. 

3.2. Забезпечити розробку шаблону сайтів коледжів на основі 

доменного сайту Університету. 

Відповідальні: Попович С.Г., директори коледжів. 

Термін виконання: до 20.05.2020 р. 

3.3. Забезпечити наповнення та запуск сайтів коледжів із доменним 

ім’ям donnuet.edu.ua за загальним шаблоном. 

Відповідальні: Поповіч С.Г., директори коледжів. 

Термін виконання: до 01.08.2020 р. 

3.4. Забезпечити внесення до репозитарію методичних матеріалів, 

посібників, статей та монографій, що були опубліковані НПП кафедр за 

останні 10 років.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.03.2020 р. 

3.5. Забезпечити дієву SEO-оптимізацію сайтів Університету та 

зростання показників Webometrics не менше ніж на 20 пунктів (в порівнянні з 

вимірюванням станом на січень 2020 р.). 

Відповідальний: Попович С.Г. 

Термін виконання: до 1 січня 2021 р. 

3.6. Завершити формування та забезпечити підтримку актуального 

стану англомовної версії сайту Університету. 

Відповідальний: Кожухова Т.В., Попович С.Г. 

Термін виконання: до 30.03.2020 р., впродовж року. 

ІV. СЛУХАЛИ: доповідь проректора Кожухової Т.В. про виконання 

бюджету ДонНУЕТ у 2019 р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. нформацію проректора Кожухової Т.В. про виконання бюджету 

ДонНУЕТ у 2019 р. взяти до відома. 

4.2. Затвердити звіт про виконання бюджету ДонНУЕТ у 2019 р. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 



«утримались» - немає. 

V. СЛУХАЛИ: доповідь проректора Кожухової Т.В. про затвердження 

звіту про виконання кошторису студентського самоврядування в 2019 році 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про затвердження звіту про 

виконання кошторису студентського самоврядування в 2019 році взяти до 

відома. 

5.2. Затвердити звіт про виконання кошторису студентського 

самоврядування в 2019 році. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

результати зимової сесій здобувачів ВО денної форми навчання та магістрів 

заочної форми навчання у 2019-2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію про результати зимової сесій здобувачів ВО денної 

форми навчання та магістрів заочної форми навчання у 2019-2020 н.р. взяти 

до відома.  

6.2. Директорам ННІ: 

6.2.1. Провести обговорення на засіданнях вчених рад ННІ результатів 

зимової заліково-екзаменаційної сесії та атестації і проаналізувати причини 

академічних заборгованостей та низької успішності здобувачів ВО.  

Термін – до 15 лютого 2020 року. 

6.2.2. Щотижнево проводити контроль відвідування занять та 

успішності здобувачів ВО. При виявленні незадовільних результатів 

приймати негайні заходи щодо організації ліквідації академічних 

заборгованостей. Щопонеділка надавати інформацію за попередній тиждень 

до навчальної частини у вигляді службової записки. 

6.2.3. Забезпечити явку здобувачів ВО на контрольні заходи літньої 

сесії. 

Термін – протягом літньої сесії. 

6.3. Завідувачам кафедр проаналізувати якість та наявність в системі 

Мудл методичного забезпечення дисциплін 2 семестру 2019-2020 н.р.  

VІІ. СЛУХАЛИ: доповідь директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. про 

стан реалізації програм розвитку кафедр ННІ економіки, управління та 

адміністрування «Інтернаціоналізація освіти і науки» за 2019 рік та доповідь 

директора ННІГРБТ ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

Барабанової В.В. «Про виконання реалізації програми інтернаціоналізації 

освіти і науки в стратегічних програмах кафедр» (доповіді додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1.Інформацію директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. прийняти до 

відома. 

7.1.1. Забезпечити поширення інформації про можливості та переваги 

реалізації права академічної мобільності ЗВО та НПП, академічної та 

наукової співпраці із навчальними закладами Словаччини та Польщі за 

програмами двох дипломів 



Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: до 30.04.2020 р. 

7.1.2. Організувати проведення інформаційного семінару щодо 

можливостей академічної мобільності до 30.06.2020 р. 

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: до 30.04.2020 р. 

7.1.3. Забезпечити поширення інформації про можливості проходження 

міжнародної виробничої практики ЗВО у академічних групах. 

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: до 25.02.2020 р. 

7.1.4. Кафедрі ММПА забезпечити підготовку проекту для участі у 

міжнародних конкурсах та грантових пропозиціях. 

Відповідальні: завідувач кафедри ММПА Іванова Н.С.. 

Термін виконання: до 01.04.2020 н.р. 

7.2. Інформацію директора ННІГРБТ Барабанової В.В. прийняти до 

відома. 

7.2.1 Для реалізації напрямку «Інтернаціоналізація освіти і науки» в 

стратегічних програмах кафедр інституту затвердити наступні завдання: 

7.2.2. Проведення семінару про можливості, що відкриває для 

міжнародної мобільності ЗВО та НПП програма ЄС, ЕРАЗМУС+. 

Термін виконання: лютий 2020 р. 

Відповідальний: директор ННІ,завідувачі кафедр  

7.2.3. Консультаційна та організаційна підтримка НПП та здобувачів 

вищої освіти, які розглядають можливість участі у програмах міжнародної 

академічної мобільності.  

Термін виконання: лютий 2020р. 

Відповідальний: завідувачі кафедр 

7.2.4. Визначення переліку спеціальностей та осіб, які виявляють 

найбільшу зацікавленість у реалізації можливостей програм двох дипломів 

Термін виконання: березень 2020р. 

Відповідальний: завідувачі кафедр 

7.2.5. Інформування здобувачів вищої освіти про потенційні 

можливості міжнародної виробничої практики, про вимоги до здобувачів 

вищої освіти, що беруть участь у міжнародній виробничій практиці  

Термін виконання: березень 2020р. 

Відповідальний: директор ННІ, завідувачі кафедр 

7.2.6. Надання консультаційної підтримки ЗВО та НПП щодо участі у 

міжнародних заходах 

Термін виконання: березень 2020 р.  

Відповідальний:  

7.2.7. Організаційна робота щодо отримання членства НПП кафедр 

інституту в міжнародних асоціаціях  

Термін виконання: травень 2020р. 

Відповідальний: директор ННІ, завідувачі кафедр 



VІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію Голова ради з питань запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень в ДонНУЕТ Янковського В.А. 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

8. Інформацію Голови ради з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень в ДонНУЕТ Янковського В.А. взяти до відома. 

8.1. Провести анкетування студентів з питань дослідження проблеми 

корупції у ЗВО.  

Термін виконання: березень 2020 р. 

8.2. Обговорити у форматі «Круглий стіл» з керівниками структурних 

підрозділів питань щодо підвищення ефективності виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та 

обмежень. 

Термін виконання: квітень 2020 р. 

8.3. Проводити організаційну та інформаційну роботу зі студентами та 

викладачами Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

Термін виконання: протягом року 

8.4. Моніторинг ситуації щодо відвідування студентами занять згідно 

розкладу та своєчасного виконання міжсесійних видів контролю знань. 

Термін виконання: протягом року 

8.5. Провести «День боротьби з корупцією в ДонНУЕТ». 

Термін виконання: квітень 2020 .р 

8.6. Відкриття скриньки довіри та аналіз наявних в ній повідомлень 

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь голови студентського самоврядування 

ДонНУЕТ Команчук М.А. про ефективність роботи студентського 

самоврядування. 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію голови студентського самоврядування Каманчук М.А. 

«Про ефективність роботи студентського самоврядування ДонНУЕТ у 2019-

2020 навчальному році» прийняти до відома. 

9.2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів студентського 

самоврядування задля його розвитку та активної роботи.  

Відповідальні: голова студентського самоврядування ДонНУЕТ.  

Термін виконання: протягом 2019-2020 н.р. 

Результати відкритого голосування щодо звіту про результати роботи 

студентського самоврядування: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

Х. СЛУХАЛИ: проректора Кожухової Т.В. про ухвалення річного 

фінансового звіту за 2019 р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 



10.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про ухвалення річного 

фінансового звіту за 2019 р взяти до відома. 

10.2. Затвердити річний фінансовий звіт за 2019 р. 

Результати відкритого голосування щодо фінансового річного звіту за 

2019 рік: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

ХІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора Кожухової Т.В. про 

затвердження плану закупівель ДонНУЕТ на 2020 рік (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про затвердження плану 

закупівель ДонНУЕТ на 2020 рік взяти до відома. 

11.2. Затвердити плану закупівель ДонНУЕТ на 2020 рік. 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора Кожухової Т.В. про 

ухвалення річного фінансового плану на 2020 рік (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про ухвалення річного 

фінансового плану на 2020 рік взяти до відома. 

12.2. Затвердити річний фінансовий план на 2020 рік. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження річного 

фінансового плану на 2020 рік: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря про виконання 

рішень Вченої ради за січень 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої 

ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у січні 2019-2020 н.р.» 

взяти до відома. 

13.2. Перенести на лютий 2020 р. відповідно до корегувальних дій 

публікацію 2-х монографій: кафедри обліку та аудиту «Бухгалтерський облік, 

аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку» (завідувач Шендригоренко М.Т., к.е.н., доцент) та кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин «Сучасні імперативи 

розвитку національних економік» (завідувач Бочарова Ю.Г., д.е.н., доцент).  

13.3. Перенести на лютий 2020 р. проведення семінарів про 

можливості, переваги, які дає реалізація програм двох дипломів 

(відповідальний проректор Кожухова Т.В.). 

13.4. Перенести на лютий 2020 р. розгляд і затвердження плану заходів 

з активізації участі здобувачів ВО у культурній, спортивній та громадській 

діяльності (відповідальні перший проректор Никифоров Р.П., голова 

студентського самоврядування). 



13.5. 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. 

13.6. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю 

контролю виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради. 

ХІV. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

необхідність введення в дію нових документів СМЯ ДонНУЕТ – Положення 

про анкетування стейґолдерів П ДонНУЕТ 02.02-13-2020 та Положення про 

процедури вирішення конфліктних ситуацій П ДонНУЕТ 02-09-2020. 

УХВАЛИЛИ: 

14.1. Затвердити Положень Університету “Про процедури вирішення 

конфліктних ситуацій” П ДонНУЕТ 02-09-2020 та «Про анкетування 

стейґолдерів» П ДонНУЕТ 02.02-13-2020. 

14.2. Оприлюднити нові положення на електронному ресурсі оffice 365 

та на сайті Університеті. 

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є. 

Термін виконання: до 31.01.2020 

ХV. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

обрання кандидатур на призначення обласних іменних та академічних 

стипендій (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

відома. 

15.2. Звернутися до обласної комісії з призначення обласної іменної 

стипендії з клопотанням про призначення обласної іменної стипендії Коваль 

М.М., студентці 3 курсу ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

15.3. Клопотати про призначення обласної іменної стипендії Абрамовій 

О.В., студентці за ступенем «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

15.4. Клопотати про призначення академічної стипендії Президента 

України Кваско Ю.Ю., ЗВО спеціальності 242 «Туризм». 

15.5. Клопотати про призначення академічної стипендії Президента 

України Трикулю О.О., ЗВО за ступенем «магістр» за спеціальністю 181 

«Харчові технології». 

15.6. Клопотати про призначення іменної стипендії Бадіці А.В., 

студенту спеціальності 073 «Менеджмент» 

15.7. Клопотати про призначення стипендії ім.. Г.І. Гутовського Шокер 

Р.І., студентці спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ДонНУЕТ.  

ХVІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про перейменування Маріупольського коледжу Донецького 



національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського у Маріупольський фаховий коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

УХВАЛИЛИ:  

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

відома. 

16.2. Подати заяву до Міністерства освіти і науки України про 

перейменування Маріупольського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 

Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

16.3. Затвердити скорочену назву – МФК ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського; назву англійською мовою – Mariupol Professional 

College of Donetsk National University of Economics and Trade named after 

Mykhailo Tugan-Baranovsky.  

16.4. Провести державну реєстрацію у встановленому законом порядку. 

ХVІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про перейменування Краматорського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського у Маріупольський фаховий коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

УХВАЛИЛИ:  

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

відома. 

2. Подати заяву до Міністерства освіти і науки України про 

перейменування Краматорського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 

Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Затвердити скорочену назву – КФК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського; назва англійською мовою – Kramatorsk Professional College of 

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo 

Tugan-Baranovsky. 

4. Провести державну реєстрацію у встановленому законом порядку. 

ХVІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора Кожухової Т.В. про 

атестацію стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих учених та 

звіт стипендіата Слободянюк Н.О. 

УХВАЛИЛИ: 

17.1. Затвердити звіт стипендіата КМУ Слободянюк Н.О. 

17.2. Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України Слободянюк 

Н.О. 

Результати відкритого голосування щодо атестації стипендіата 

Кабінету Міністрів України Слободянюк Н.О.: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 



«утримались» - немає. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                   О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 

 


