
ПРОТОКОЛ № 14 

позачергового засідання № 14 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

27.05.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 24 особи із 33 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.: 2) 

програма 3.10 «Фінансова оптимізація». (Доп. Кожухова Т.В.). 

2. Про стан реалізації плану коригувальних дій щодо приведення 

системи менеджменту якості  Університету вимогам ISO 9001:2015 та 

підготовку до зовнішнього аудиту. (Доп. Літус О.Є.). 

3. Про затвердження нових положень про навчально-наукові інститути 

на кафедри ДонНУЕТ. (Доп. Літус О.Є.). 

4. Про рекомендацію до друку колективних монографій кафедр 

університету. (Доп. Кожухова Т.В.).  

5. Про нову редакцію теми кандидатської дисертації Москаленко К.С. – 

доповідач Кожухова Т.В. 

 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. про виконання Стратегії 

розвитку Університету до 2020 р.: 2) програма 3.10 «Фінансова оптимізація 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання Стратегії розвитку 

Університету до 2020 р.: програма 3.10 «Фінансова оптимізація» взяти  до 

відома. 

2.1. Забезпечити проведення аналізу виконання фінансових зобов’язань 

Університету за укладеними договорами. Забезпечення формування е-

календаря укладання договорів про надання послуг з іншими установами для 

забезпечення діяльності. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. Воробйова М.О. 

Термін виконання: 03.06.2019 р. 

2.2. Розробити план запровадження системи управлінського обліку. 

Відповідальний: Кожухова Т.В.  



Термін виконання: 20.06.2019 р. 

2.3. Забезпечити впровадження системи управлінського обліку. 

Відповідальний: Кожухова Т.В.  

Термін виконання: 30.10.2019 р. 

2.4. Забезпечити формування е-календаря укладання договорів про 

надання послуг з іншими установами для забезпечення діяльності 

Університету. 

Відповідальний: Воробйова М.О. 

Термін виконання: 01.06.2019 р. 

3. Розробити перелік нових послуг, що входять до ряду платні послуги 

(крім освітніх), згідно Положення «Про платні послуги», розрахувати їх 

вартість та запровадити надання цих послуг університетом. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 03.06.2019 р. 

4. Довести обсяг тимчасово вільних коштів, що розміщуються не 

депозитному рахунку до розміру в 9 500 000 грн., забезпечити своєчасного 

розміщення коштів на депозитних рахунках. 

Відповідальний: Ілляшик І.А. 

Термін виконання: 01.02.2020 р. 

5.Проаналізувати нормативну базу щодо розміщення коштів ендавмент-

фонду та розробити план дій в цьому напрямку. 

Відповідальний: Кожухова Т.В.  

Термін виконання: 01.12.2019 р. 

ІІ. СЛУХАЛИ: .доповідь керівника відділу інноваційних освітніх 

технологій Літус. О.Є. про проведення та результати внутрішнього аудиту 

структурних підрозділів та результати зовнішнього аудиту СМЯ 

Університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію керівника відділу інноваційних освітніх технологій  

Літус. О.Є. про проведення та результати внутрішнього аудиту структурних 

підрозділів та результати зовнішнього аудиту СМЯ Університету взяти до 

відома, вважати роботу аудиторських груп та СМЯ ДонНУЕТ задовільною. 

2. Для запобігання виникненню ризиків, невідповідної послуги або 

продукції здійснювати моніторинг, вимірювання та оцінку процесів і 

результатів освітнього та науково-дослідного процесу  

Відповідальні: зав. кафедр, директори ННІ, керівники структурних 

підрозділів. 

Термін: відповідно до плану робіт. 

2.1. Для усунення невідповідностей та підвищення рівня показників 

успішності ЗВО проаналізувати ефективність навчально-методичної роботи 

НПП, забезпечити реалізацію заходів з автоматизації навчання та контролю 

результатів навчання.   

Відповідальні: зав. кафедр, директори ННІ, ВІОР 

Термін: до 30.06.2019 



2.2. Оновити НМК дисциплін, за необхідності розробити нові 

комплекси відповідно до Положення P 02.02-03-2016 "Про структуру 

навчально-методичного комплексу дисципліни". Завідувачам кафедр 

забезпечити дієвий контроль наявності, повноти та періодичності оновлення 

НМК дисциплін кафедри. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: до 10.09.2019. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь керівника відділу інноваційних освітніх 

технологій Літус. О.Є. про необхідність введення в дію нових Положень 

СМЯ ДонНУЕТ, у зв’язку зі зміною структури Університету (рішення Вченої 

- ради протокол № 6 від 21.01.2019 р., наказ ректора №9 від 24.01.2019 р.) 

(доповідь додається). 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження та 

введення в дію нових Положень СМЯ ДонНУЕТ, затвердження змін в 

положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження змін та 

введення в дію нових Положень СМЯ ДонНУЕТ 

«за» - 24; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати такими, що втратили чинність: Положення Університету 

«Про навчально-науковий інститут економіки та підприємництва» ПП 

ДонНУЕТ 001-01-2017; Положення Університету «Про навчально-науковий 

інститут управління та адміністрування» ПП ДонНУЕТ 002-01-2017; 

Положення Університету «Про навчально-науковий інститут ресторанно-

готельного бізнесу» ПП ДонНУЕТ 004-01-2016. 

2. Затвердити: Положення Університету «Про навчально-науковий 

інститут економіки, управління та адміністрування» ПП ДонНУЕТ 001-01-

2019; Положення Університету «Про навчально-науковий інститут 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму» ПП ДонНУЕТ 002-01-2019. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: Положення Університету 

«Про кафедру міжнародної економіки та туризму» ПП ДонНУЕТ 001.02-01-

2016; Положення Університету «Про кафедру іноземної філології та 

перекладу» ПП ДонНУЕТ 001.03.-01-2017; Положення Університету «Про 

кафедру економіки» ПП ДонНУЕТ 001.04.-01-2017; Положення Університету 

«Про кафедру обліку та аудиту» ПП ДонНУЕТ 002.01-01-2017; Положення 

Університету «Про кафедру фінансів та банківської справи» ПП ДонНУЕТ 

002.02-01-2017; Положення Університету «Про кафедру маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування» ПП ДонНУЕТ 002.05-01-2017; 

Положення Університету «Про кафедру гуманітарних та правових 



дисциплін» ПП ДонНУЕТ 002.06-01-2017; Положення Університету «Про 

кафедру українознавства» ПП ДонНУЕТ 004.03-01-2016. 

4. Затвердити: Положення Університету «Про кафедру туризму та 

країнознавства» ПП ДонНУЕТ 002.04-01-2019; Положення Університету 

«Про кафедру іноземної філології, українознавства та соціально-правових 

дисциплін» ПП ДонНУЕТ 001.03-01-2019; Положення Університету «Про 

кафедру економіки та міжнародних економічних відносин» ПП ДонНУЕТ 

001.04-01-2019; Положення Університету «Про кафедру обліку та аудиту» 

ПП ДонНУЕТ 001.05-01-2019; Положення Університету “Про кафедру 

фінансів та банківської справи” ПП ДонНУЕТ 001.06-01-2019; Положення 

Університету “Про кафедру маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування” ПП ДонНУЕТ 001.07-01-2019. 

6. Визнати таким, що втратило чинність: Положення про «Про відділ 

зв'язків з громадськістю» ПП ДонНУЕТ 05.03-01-2016. 

7.Затвердити: Положення «Про центр зв'язків з громадськістю та 

профорієнтації» ПП ДонНУЕТ 05.03-01-2019. 

8. Затвердити положення про обрання за конкурсом на посади науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського П ДонНУЕТ 01.02 - 01– 2017 зі змінами в 

п.2.12 “Претенденти на заміщення вакантних посад професора, доцента  

презентують завідувачу кафедри навчально-методичні комплекси з дисциплін, 

викладання яких заплановано в осінній семестр. Інформація щодо цієї 

презентації доводиться до відома членів вченої ради ННІ”. 

9. Оприлюднити нові положення на електронному ресурсі Officce 365/ 

Відповідальний: керівник ВІОТ О. Є. Літус 

Термін: до 30.05.2019 

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

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

колективної монографії кафедри туризму та країнознавства ДонНУЕТ 

«Інфраструктура регіональних ринків туристичних послуг»; колективної 

монографії кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування «Антикризове управління економічним розвитком регіонів»;  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

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

кафедри туризму та країнознавства «Інфраструктура регіональних ринків 

туристичних послуг» кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування «Антикризове управління економічним розвитком регіонів» 

кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної 

справи «Наукове обгрунтування новітньої харчової продукції на основі 

білково-вуглеводної молочної рослинної сировини»  взяти до відома. 

1.2. Рекомендувати до друку монографію «Інфраструктура 

регіональних ринків туристичних послуг» авторів Горіної Г.О., Чернеги О.Б., 

Романухи О.М., Богатирьової Г.А., Іванової Н.С., Ніколайчук О.А., 



Зінченко О.А (рецензенти:  Д’яченко Ю.Ю. – д.е.н., доцент, завідувач 

кафедри міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля; Омельченко В.Я. – д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету; 

Роскладка Н.О. – д.е.н., професор кафедри туризму та рекреації Київського 

національного торговельно-економічного університету). 

1.3. Рекомендувати до друку колективну монографію «Антикризове 

управління економічним розвитком регіонів» (рецензенти: доктор 

економічних наук, професор Маргасова В.Г., доктор економічних наук, 

доцент Кожухова Т.В., доктор економічних наук, професор Брадул О.М.). 

1.4. Рекомендувати до друку колективну монографію «Наукове 

обгрунтування новітньої харчової продукції на основі білково-вуглеводної 

молочної рослинної сировини» (рецензенти: Л.В. Прилипко, доктор 

технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, 

декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

О.О. Гринченко, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології 

харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі; А. 

В. Погребняк, доктор технічних наук, професор кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).  

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про нову редакцію теми 

кандидатської дисертації Москаленко К.С. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про нову редакцію теми кандидатської 

дисертації Москаленко К.С. взяти до відома. 

2. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 051 “Економіка” 

асистента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Москаленко К.С. у такій редакції: “Стратегічні напрями модернізації 

інвестиційної політики України”. 

 
 
 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 

 

 
 

 

 


