
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання № 13 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

26.03.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 18 осіб із 25 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: програма 

7 «Самореалізація та професійне зростання» - доповідач перший проректор 

Никифоров Р.П. 

2. Стан виконання програми 4 «Підвищення якості освітньої діяльності 

Стратегії розвитку Університету до 2020 р.» (задача 2: Використання 

можливостей інтерактивної платформи Moodle та інтенсифікація самостійної 

роботи студентів) – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

3. Про діяльність Ради молодих учених ДонНУЕТ – доповідач 

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

Кожухова Т.В. 

4. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг в 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020-2021 н.р. – доповідач 

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

Кожухова Т.В. 

5. Про організацію профорієнтаційної роботи ННІ – директори 

навчально-наукових інститутів Університету. 

6. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових 

вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2020 р. - доповідач 

відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М. 

7. Про рекомендацію до друку колективних монографій – доповідач 

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

Кожухова Т.В. 

8. Про зміну наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

9. Звіт про виконання рішень Вченої ради за березень 2020 р. – 

доповідач учений секретар Університету Богатирьова Г.А. 

10. Про внесення змін до положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про 

організацію освітнього процесу» - доповідач Никифоров Р.П. 

11. Про зміни у складі Вченої ради – доповідач Богатирьова Г.А. 



 

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

виконання у 2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 3.7 

Самореалізація та професійне зростання (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Никифорова Р.П. та Кожухової Т.В. про виконання у 

2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р., Програма 3.7 

Самореалізація та професійне зростання взяти до відома та визнати 

результати виконання даної задачі задовільними. 

2. З метою інтенсифікації роботи за напрямом самореалізації та 

професійного зростання затвердити такі завдання:  

2.1. Внести до Стратегії розвитку Університету до 2020 р. наступні 

зміни:  

- зменшити на 2020 р. планові показники кількості штатних кандидатів 

наук - доцентів та штатних кандидатів наук без звання на 50%, до 25 та 18 

осіб відповідно; 

- видалити задачу “Обсяги фінансування кафедр, які посіли перші місця 

в рейтингу Університету” та “Проведення науково-методичних 

конференцій”.  

Відповідальний: Никифоров Р.П.  

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

2.3. Розробити план підвищення кваліфікації НПП поза межами 

Університету на 2020 р.  

Відповідальні: Снігур К.В.  

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

2.4.Розробити план заходів щодо участі викладачів в англомовних 

освітніх програмах. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

2.5. Розробити план заходів щодо участі викладачів у міжнародних 

освітніх і наукових проектах. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

2.6. Розробити та запровадити в дію Положення “Про конкурси 

ДонНУЕТ”. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

2.7. Запровадити в дію Положення ДонНУЕТ “Про гранти 

Університету для виконання досліджень”, розробити план підготовки до 

проведення конкурсного відбору у 2020 р. на отримання грантів 

Університету для виконання наукових досліджень. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання – до 17.04.2020 р.  

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

виконання у 2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 



«Підвищення якості освітньої діяльності», задача 2 «Використання 

можливостей інтерактивної платформи Moodle та інтенсифікація самостійної 

роботи студентів» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р., програма «Підвищення 

якості освітньої діяльності», задача 2 «Використання можливостей 

інтерактивної платформи Moodle та інтенсифікація самостійної роботи 

студентів» взяти до відома та визнати результати виконання даної задачі 

задовільними. 

2.2. З метою інтенсифікації самостійної роботи здобувачів ВО на 

платформі Moodle затвердити наступні завдання: 

2.2.1 Забезпечити формування переліку неактивних ЕНК, їх архівацію 

із наступним видаленням із платформи moodle.donnuet.edu.ua. 

Відповідальні: Малиняк О.С 

Термін виконання – до 30.04.2020 р. 

2.2.2 Розробити пропозиції щодо інтеграції інструментів антиплагіатної 

перевірки письмових робіт до платформи moodle.donnuet.edu.ua. 

Відповідальні: Малиняк О.С 

Термін виконання – до 30.04.2020 р. 

2.2.3 Провести он-лайн семінар для НПП Університету щодо 

використання можливостей платформи Moodle для організації навчання в 

умовах карантину 

Відповідальні: Малиняк О.С 

Термін виконання – до 27.03.2020 р. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь доповідь проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про роботу Ради 

молодих учених Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В про роботу Ради молодих 

учених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, взяти  до відома. 

3.2. З метою підвищення результативності діяльності Ради молодих 

учених ДонНУЕТ призначити головою Ради молодих вчених Янковського 

Валерія. 

ІV. 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 2020-2021 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. 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 2020-2021 н.р.  взяти  до відома. 

4.2. Затвердити розмір плати за надання освітніх послуг 

в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020-2021 н.р.  

V. СЛУХАЛИ: доповіді директорів ННІ про організацію 

профорієнтаційної роботи ННІ бізнесу і гостинності в 2019-2020 

навчальному році (доповіді додаються). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію директора ННІБГ Хаврової К.С. щодо організації 

профорієнтаційної роботи ННІ бізнесу та гостинності в 2019-2020 

навчальному році» прийняти до відома. 

5.1.2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів 

профорієнтаційної роботи ННІ бізнесу і гостинності до кінця 2019-2020 

навчального року.  

Відповідальні: директор ННІБГ, завідувач кафедри економіки та бізнесу. 

Термін виконання: квітень-травень 2020 н.р. 

5.1.3. Розробити план заходів з профорієнтаційної роботи ННІ бізнесу і 

гостинності та кафедри економіки і бізнесу на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: директор ННІБГ, завідувач кафедри економіки та бізнесу. 

Термін виконання: травень 2020 н.р. 

СЛУХАЛИ: доповідь директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. про 

організацію профорієнтаційної роботи ННІ економіки, управління та 

адміністрування в 2019-2020 навчальному році (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.2.1. Інформацію директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. щодо 

організації профорієнтаційної роботи ННІ економіки, управління та 

адміністрування в 2019-2020 навчальному році» прийняти до відома. 

5.2.2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів 

профорієнтаційної роботи ННІ економіки, управління та адміністрування до 

кінця 2019-2020 навчального року.  

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: квітень-травень 2020 н.р. 

5.2.3. Розробити план заходів з профорієнтаційної роботи ННІ 

економіки, управління та адміністрування та кафедр ННІ на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: травень 2020 н.р. 

СЛУХАЛИ: доповідь директора ННІРГБТ Барабанової В.В. про 

організацію профорієнтаційної роботи ННІ ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму в 2019-2020 навчальному році (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.3.1. Інформацію директора ННІРГБТ Барабанової В.В. щодо 

організації профорієнтаційної роботи ННІ ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму в 2019-2020 навчальному році» прийняти до відома. 



5.3.2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів 

профорієнтаційної роботи ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму до 

кінця 2019-2020 навчального року.  

Відповідальні: директор ННІРГБТ, завідувачі кафедр ННІРГБТ. 

Термін виконання: квітень-травень 2020 н.р. 

5.3.3. Розробити план заходів з профорієнтаційної роботи ННІ 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму та кафедр ННІ на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: директор ННІРГБТ, завідувачі кафедр ННІРГБТ. 

Термін виконання: травень 2020 н.р. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального секретаря приймальної 

комісії ДонНУЕТ Коренця Ю.М. про затвердження програм вступних 

іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на 

навчання до ДонНУЕТ у 2020 році (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Доповідь «Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, 

фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2020 

році» прийняти до відома. 

6.2. Затвердити такі програми вступних іспитів, співбесід та білети для 

вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2020 році: 

6.2.1. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

української мови та літератури для вступу на навчання за ступенем бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.2. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

математики для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.3. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

іноземної мови для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.4. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

географії для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.5. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

історії України для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.6. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

фізики для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти у 2020 році. 

6.2.7. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з хімії 

для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2020 році. 

6.3. Затвердити такі програми фахових вступних випробувань та білети 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста у 2020 році: 



6.3.1. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 051 «Економіка» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.2. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 

році. 

6.3.3. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста у 2020 році. 

6.3.4. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.5. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.6. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.7. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020  

році. 

6.3.8. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» для вступу на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 

році. 

6.3.9. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.10. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 

році. 

6.3.11. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 242 «Туризм» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.12. Програма вступного іспиту та білети з української мови та 

літератури для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.3.13. Програма вступного іспиту та білети з математики для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 



«Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2020 році. 

6.4. Затвердити такі програми фахових вступних випробувань та білети 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2020 році: 

6.4.1. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 051 «Економіка» для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2020 році. 

6.4.2. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на навчання для 

здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.3. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для вступу на 

навчання для здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.4. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2020 році. 

6.4.5. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 075 «Маркетинг», для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2020 році. 

6.4.6. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для 

вступу на навчання для здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.7. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вступу на навчання для 

здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.8. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» для вступу на навчання для здобуття 

ОС магістра у 2020 році. 

6.4.9. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для вступу на навчання для 

здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.10. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 242 «Туризм» для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2020 році. 

6.4.11. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для вступу на 

навчання для здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.12. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» для вступу на 

навчання для здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.13. Програма фахового вступного випробування та білети з 

іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ОС магістра у 2020 році. 

6.4.14. Програма фахового вступного випробування та білети до 

додаткового вступного випробування з філософії для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра, на основі ступеня бакалавра або 



освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) у 2020 році. 

6.5. Затвердити такі програми фахових вступних випробувань та білети 

для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у 2020 році: 

6.5.1. Програма фахового вступного випробування та білети з іноземної 

мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у 2020 

році. 

6.5.2 Програма фахового вступного випробування та білети з філософії 

для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у 2020 році. 

6.6. Приймальній комісії розмістити програми вступних іспитів, співбесід, 

фахових вступних випробувань на офіційному сайті ДонНУЕТ до 01 квітня 2020 

року. 

Результати голосування щодо затвердження програм вступних іспитів, 

співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання 

до ДонНУЕТ у 2020 році 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

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

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

колективних монографій (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

колективних монографій взяти до відома. 

7.2. Рекомендувати до друку:  

- колективну монографію «Інноваційні технології десертної продукції на 

основі  білково-вуглеводного напівфабрикату» (рецензенти: д.т.н., професор  

Лебеденко Т.Є., д.т.н., професор Хорольський В.П., д.т.н., професор 

Погребняк А.В.); 

- колективну монографію «Інноваційний розвиток підприємств в 

парадигмі інтелектуалізації економіки» (рецензенти: д.е.н., професор 

Афанасьєв Є.В., д.е.н., професор Балуєва О.В., д.е.н, доцент Бочарова Ю.Г. 

Результати голосування щодо рекомендації до друку колективних 

монографій: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміну наукового 

керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 



8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміну наукового 

керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії взяти до відома. 

8.2. Науковим керівником Степаненко В.О., аспіранта 2-го року 

навчання (денна форма, спеціальність 051 “Економіка”) призначити д.е.н., 

доцента Лохман Н.В. Підготувати необхідні накази. 

Відповідальний: Ніколенко К.В. 

Термін виконання: 27.03.2020 р. 

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

Г.А. про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського за березень 2019-2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

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

взяти до відома. 

9.2. Розробити корегувальні заходи щодо виконання рішень Вченої 

ради у березні місяці (п.2, п.6, п.8) НПП Університету у повному обсязі. 

9.2.1. Завідувачам кафедр розробити перелік виданих НПП посібників, 

монографій та статей за останні 10 років. Провести аналіз наявності даних 

публікацій в репозитарії. Відсутні у репозитарії публікації надати відповідно 

до вимог на пошту Чепурнової А. до 10.04.2020. 

9.2.2. Забезпечити формування матеріалів англійською мовою для 

нової версії сайту Університету. 

Відповідальні: Кожухова Т.В, Попович С.  

Термін виконання: до початку роботи нової версії сайту 

9.2.3. Розробити план щодо іноземної або міжнародної акредитації, 

забезпечити контроль за його виконанням   

Відповідальні: Р.П. Никифоров 

Термін виконання: до 30 квітня 2020 р. (на 25.06.2020 р. - у разі 

припинення карантину 04.04.2020 р.) 

9.3. 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. 

9.4. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю контролю 

виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

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

внесення змін до положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про організацію 

освітнього процесу» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Внести зміни до положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про 

організацію освітнього процесу» та додати до абзацу 6 п. 7.16.2 після слова 

Moodle новий текст наступного змісту: (для студентів спеціальності 035 

«Філологія» екзамени з  дисциплін професійної підготовки можуть мати інші 

форми (усну, письмову)). 



ХІ. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. 

УХВАЛИЛИ:  

10. Інформацію Богатирьової Г.А. прийняти до відома. 

10.1. Вести зі складу Вченої ради к.е.н., доцента Волошину С.В. у 

зв’язку з реформуванням кафедри економіки та підприємництва. 

10.2. Затвердити склад Вченої ради у кількості 25 осіб. 

Відповідальні: Літус О.Є. 

Термін виконання – до 15.04.2020 р. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                   О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 


