
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання № 11 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

28.03.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 24 особи із 32 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про діяльність Ради молодих учених Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за 

2018 рік. (Доп. Штик Ю.В.). 

2. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг в 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2019-2020 н.р. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

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

3.4 «Підвищення якості освітньої діяльності». (Доп. Никифоров Р.П.). 

4. Про рекомендацію до друку колективної монографії 

«Соціально-економічна безпека підприємництва: сучасний теоретичний 

дискурс». (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про розформування кафедри вищої математики та інформаційних 

систем навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму. (Доп. Никифоров Р.П.). 

6. Про рекомендацію до друку монографії Проданової Л.В. та 

Шерстюкової К.Ю. “Розподіл і перерозподіл природно-ресурсної ренти в 

національній економіці”. (Доп. Т.В. Кожухова). 

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь Штик Ю.В. про діяльність Ради молодих учених 

(доповідь додається). 
УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію Штик Ю.В. прийняти до відома. 

1.2. Забезпечити своєчасне інформування молодих вчених про заходи, 

що ініціюються Радою молодих вчених, можливість участі в наукових 

дослідженнях і заходах, що здійснюються вітчизняними і зарубіжними 

організаціями, конкурсах МОНУ за допомогою веб-сайту Університету, 

сторінки в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм». 
Відповідальний: Штик Ю.В. 



Термін виконання: постійно 

 

1.3. Затвердити звіт про діяльність Ради молодих учених ДонНУЕТ за 

2018 рік та визнати результати роботи задовільними. 

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

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

плати за надання освітніх послуг в ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського в 2019-2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

плати за надання освітніх послуг в ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського в 2019-2020 н.р.  взяти до відома. 

2.2. Затвердити розмір плати за надання освітніх послуг в ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського в 2019-2020 н.р.  

ІІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про виконання у 2018 р. Стратегії розвитку Університету до 

2020 р.: Програма «Підвищення якості освітньої діяльності» (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

2018 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. взяти до відома та визнати 

результати виконання у 2018 р. Програми «Підвищення якості освітньої 

діяльності» задовільними. 

3.2. З метою розробки та впровадження англомовних навчальних курсів 

завідувачам кафедр при розподілі навчального навантаження та укладанні із 

НПП контрактів та строкових договорів надавати перевагу особам, які мають  

мовні сертифікати рівня В2 та приймають зобов'язанння із розробки таких 

курсів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

3.3. Завідувачам випускових кафедр у 2019/2020 н.р. за кожною 

спеціальністю забезпечити не менше 2 захистів дипломних проектів 

іноземними мовами. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: до 23.12.2019 р. 

3.4. З метою забезпечення розробки інноваційних авторських курсів 

завідувачам кафедр забезпечити перегляд змісту і переробку програм 

навчальних дисциплін з урахуванням переходу до студентоцентристської 

моделі навчального процесу на основі результативно-компетентнісного 

підходу. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

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

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

колективної монографії «Соціально-економічна безпека підприємництва: 

сучасний теоретичний дискурс», підготовлену кафедрою підприємництва і 



торгівлі ДонНУЕТ. На монографію надано три позитивних рецензії докторів 

наук (рецензенти: доктор економічних наук, доцент Бавико О.Є., доктор 

економічних наук, доцент Васильчук І.П., доктор економічних наук, доцент 

Н.О.Слободянюк). Рукопис пройшов перевірку на плагіат за допомогою 

компютерної програми «Unicheck». Монографію рекомендовано до друку на 

засіданні науково-технічної ради ДонНУЕТ (протокол № 7 від 25.03.2019 р.). 

Враховуючи вищезазначене, пропонується рекомендувати колективну 

монографію до друку.  

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

колективної монографії «Соціально-економічна безпека підприємництва: 

сучасний теоретичний дискурс» взяти до відома. 

4.2. Рекомендувати до друку колективну монографію 

«Соціально-економічна безпека підприємництва: сучасний теоретичний 

дискурс» (рецензенти: доктор економічних наук, доцент Бавико О.Є., доктор 

економічних наук, доцент Васильчук І.П., доктор економічних наук, доцент 

Н.О.Слободянюк). 

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

розформування кафедри вищої математики та інформаційних систем 

навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму з 

метою оптимізації структури Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

рішення про розформування з 28 травня 2019 року кафедри вищої 

математики та інформаційних систем навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму шляхом приєднання до кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму. 

Результати відкритого голосування щодо розформування кафедри 

вищої математики та інформаційних систем:  

«за» - 22; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - 2. 

Рішення ухвалено більшістю голосів членів Вченої ради університету. 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Розформувати з 28 травня 2019 року кафедру вищої математики та 

інформаційних систем навчально-наукового інституту ресторанно-готельного 

бізнесу та туризму шляхом приєднання до кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму. 

5.2. Тернову С.О., в.о. завідувача кафедри вищої математики та 

інформаційних систем, до 28 травня 2019 року передати матеріальні цінності, 

які рахуються на його відповідальному зберіганні, Омельченко О.В., в.о. 

завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання.  



5.3. Сусловій Л.В., начальнику відділу кадрів, попередити письмово за 

два місяці працівників про зміни в структурі університету та внести 

відповідні записи у кадрові документи. 

5.4. Денісовій М.Ф., діловоду, розмістити наказ в Офісі 365.  

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

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

монографії Проданової Л.В., Шерстюкової К.Ю. «Розподіл і перерозподіл 

природно-ресурсної ренти в національній економіці» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

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

Проданової Л.В., Шерстюкової К.Ю. «Розподіл і перерозподіл 

природно-ресурсної ренти в національній економіці» взяти до відома. 

2. Рекомендувати до друку монографію Проданової Л.В., Шерстюкової 

К.Ю. «Розподіл і перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній 

економіці» (рецензенти: доктор економічних наук, професор Л.А.Лутай, 

доктор економічних наук, професор Д.В.Солоха, доктор економічних наук, 

професор О.Б.Чернега). 

 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради                         Р.П. Никифоров  

 

Учений секретар                                     Г.А. Богатирьова 



 


