
 ПРОТОКОЛ № 19 

засідання № 19 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

24.06.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 20 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

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

«Адміністративна діяльність» - доповідач в.о. ректора Чернега О.Б. 

2. Про наукову діяльність Університету за І півріччя 2020 р. – 

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

розвитку Кожухова Т.В. 

3. Про підсумкову атестацію аспірантів - доповідач проректор з 

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

Т.В. 

4. Про рекомендацію до друку наукових видань Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського - доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

5. Затвердження звіту щодо реалізації грантового проєкту – доповідач 

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

Кожухова Т.В. 

6. Про виконання рішень Вченої ради Університету за червень місяць 

2019-2020 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А. 

7. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії аспірантки Борблік К.Е. - доповідач проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

8. Про затвердження плану щодо використання коштів ДонНУЕТ 

загального та спеціального фондів на здійснення ремонтних робіт у 2020 р. - 

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

розвитку Кожухова Т.В. 

9. Різне 

9.1. Про затвердження Положень - доповідач перший проректор 

Никифоров Р.П. 

9.2. Про рекомендацію до друку навчальних посібників – доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 



9.3. Про затвердження кандидатур ЗВО на отримання академічних 

стипендій - доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

9.4. Про проведення та результати внутрішнього аудиту структурних 

підрозділів ДонНУЕТ – доповідач керівник ВІОТ Літус О.Є. 

 

І. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. Про виконання 

Стратегії розвитку Університету  до 2020 р.: програма Адміністративна 

діяльність (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію в.о .ректора О. Чернеги взяти до відома. 

1.2. Розробити положення про проєктну діяльність. 

Відповідальний – О. Чернега 

Строки – 01.09.2020 р. 

1.3. Розробити план впровадження е-документообігу. 

Відповідальний – О. Чернега 

Строки – 01.09.2020 р. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про наукову діяльність 

Університету за 1 півріччя 2020 р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про наукову діяльність 

Університету за І півріччя 2020 р. взяти до відома. 

2.2. Забезпечити видання запланованих монографій. 

Відповідальні: завідувачі кафедр Омельченко В.О., Бочарова Ю.Г., 

Ніколайчук О.А. 

Термін виконання: до 30.08.2020 р. 

2.3. Забезпечити виконання наукових, науково-технічних робіт за 

госпдоговорами.   

Відповідальні: завідувачі кафедр Слободянюк Н.О., Омельченко В.О., 

Іванова Н.С., Шендригоренко М.Т., Ніколайчук О.А. 

Термін виконання: до 30.08.2020 р. 

2.4. Забезпечити контроль за публікацією статей НПП. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 30.08.2020 р. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію 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. взяти до відома. 

3.2. Затвердити результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ. 

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

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



наукових видань Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

колективних монографій прийняти до відома. 

4.1.2. Рекомендувати до друку: 

- колективну монографію кафедри обліку та аудиту «Бухгалтерський 

облік, аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку»  (рецензенти: О.М. Брадул - доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та 

адміністрування ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Н.С. 

Іванова - доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Я.В. 

Олійник - доктор економiчних наук, доцент, професор кафедри облiку i 

оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана”); 

- колективну монографію «Особливості художнього перекладу: лексико-

семантичний аспект” (рецензенти: Алексєєв А. Я., доктор філол. наук, 

професор кафедри перекладу НТУ «Дніпровська політехніка»; Гаманюк В. 

А., проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання; Степанова А. 

А., доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та 

перекладу Університету імені Альфреда Нобеля); 

- колективну монографію «Стратегічні імперативи стійкого розвитку 

туризму в країнах ЄС: впровадження досвіду для України», кафедра туризму 

та країнознавства (рецензенти: Бочарова Ю.Г. – д.е.н., доцент, завідувач 

кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, Черниш І.В. – д.е.н., доцент, директор навчально-наукового 

інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Д’яченко Ю. Ю. - д.е.н., 

професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля); 

- колективну монографію «Ensuring The National Economic Interests In 

The Context Of European Integration Processes», кафедра маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування (рецензенти: доктор 

економічних наук, професор Маргасова В.Г., проректор з наукової роботи 

Чернігівського національного технологічного університету, доктор 

економічних наук, доцент Бочарова Ю.Г., зав. кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доктор 

економічних наук, доцент Македон В.В. доктор економічних наук, доцент, 



доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара). 

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 

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

харчових виробництв» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

наукових журналів ДонНУЕТ взяти до відома. 

4.2.2. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 7(72), 2020 р., 

«Торгівля і ринок України» № 47 (1), 2020 р., «Інтелект. Особистість. 

Цивілізація» № 1(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових 

виробництв» № 40, 2020 р. Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського такими, що 

відповідають встановленим вимогам.  

4.2.3. Наукові журнали рекомендувати до друку. 

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

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

щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом” 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом”, взяти 

до відома. 

5.2. Затвердити щомісячний звіт щодо реалізації проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським 

Союзом”. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

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

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

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

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

до відома. 

6.2. Включити в план проведення наукових заходів кафедр на 2020-

2021 н.р. наукові семінари щодо результатів участі здобувачів вищої освіти в 



діяльності науково-дослідних лабораторій, виконанні робіт за 

госпдоговорами, забезпечити контроль за виконанням плану. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 30.06.2020 р. 

6.3. Відповідно до визначених корегувальних дій відповідальним 

особам надавати своєчасно інформацію про виконання рішень Вченої ради. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про проведення 

попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

аспірантки Борблік К.Е. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про проведення 

попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

аспірантки Борблік К.Е. взяти до відома. 

7.2. Провести попередню експертизу та надати висновок про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії аспірантки 3-го року навчання за 

спеціальністю 051 - Економіка Борблік К.Е. на тему: «Формування стратегії 

сталого розвитку ринку туристичних послуг України», науковий керівник - 

д.е.н., доцент Горіна Г.О. 

7.3. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Борблік К.Е. призначити 

рецензентами дисертації: 

Іванову Н.С. – д.е.н., доцента, завідувача кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

Барабанову В.В. – к.е.н., доцента, директора Навчально-наукового 

інституту готельно-ресторанного бізнесу та туризму. 

7.4. Призначити структурним підрозділом, де проводитиметься 

попередня експертиза дисертації Борблік К.Е., кафедру економіки та 

міжнародних економічних відносин (завідувач кафедри д.е.н., доцент 

Бочарова Ю.Г.). 

7.5. Провідному фахівцю відділу аспірантури Ніколенко К.В. 

підготувати наказ щодо проведення попередньої експертизи дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії аспірантки Борблік К.Е. до 25.06.2020 р. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

плану щодо використання коштів ДонНУЕТ загального та спеціального 

фондів на здійснення ремонтних робіт у 2020 р. (доповідь додається). 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

використання коштів ДонНУЕТ загального та спеціального фондів на 

здійснення ремонтних робіт у 2020 р. 

Результати відкритого голосування: 

 «за» - 20; 



«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

щодо використання коштів ДонНУЕТ загального та спеціального фондів на 

здійснення ремонтних робіт у 2020 р. взяти до відома. 

8.2. Затвердити результати голосування щодо плану використання 

коштів ДонНУЕТ загального та спеціального фондів на здійснення 

ремонтних робіт у 2020 р. 

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора ДонНУЕТ Никифорова 

Р.П. про затвердження Положень ДонНУЕТ (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 

9.1.2. Затвердити Положення ДонНУЕТ відповідно переліку.  

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

Положень ДонНУЕТ. 

Результати відкритого голосування: 

 «за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

рекомендацію навчальних посібників до друку. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо рекомендації 

навчальних посібників до друку. 

Результати відкритого голосування: 

 «за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 

9.2.2. Рекомендувати до друку навчальні посібники: Макроекономіка / 

Шерстюкова К.Ю., Проданова Л. В. (кафедра економіки та бізнесу); 

Національні кухні країн світу / Слащева А.В. (кафедра технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи); Економіка 

інновацій та економічна політика (колективний) / ред. Бочарова Ю.Г. 

(кафедра економіки та міжнародних економічних відносин). 

СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

затвердження кандидатур ЗВО на отримання академічних стипендій. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

кандидатур здобувачів вищої освіти на отримання академічних стипендій. 

Результати відкритого голосування: 

 «за» - 20; 



«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 

9.3.2. Затвердити кандидатури на отримання академічної стипендії 

КМУ: Бойко В.О., група ЕК-17; Абрамова О.В., група ГМБ-19м; на 

отримання академічної стипендії Президента України: Лядська В.В., група 

ОО-17; Шокер Р.І., група ФІН-19ма; Бойченко А.О., група ПТБД-19ма; на 

отримання академічної стипендії Верховної Ради України: Бадіца А.В., група 

МН-17; Герасименко К.О., група ГРС-17. 

9.3.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України необхідні 

документи.  

Термін: до 30.06. 2020 р. 

Відповідальний: директори ННІ. 

СЛУХАЛИ: доповідь керівника відділу інноваційних освітніх 

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

структурних підрозділів (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

9.4.1. Інформацію керівника відділу інноваційних освітніх технологій  

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

підрозділів СМЯ Університету взяти до відома, вважати роботу аудиторських 

груп та СМЯ ДонНУЕТ задовільною. 

9.4.2. Затвердити рішення Ради з якості від 24.06. 2020 р. протокол №7 

щодо плану реалізації коригувальні дії з метою усунення невідповідностей за 

результатами внутрішнього аудиту СМЯ Університету. 

Відповідальні: керівник ВІОТ. 

Термін виконання: відповідно до плану робіт. 

9.4.3. Для запобігання виникненню ризиків виникнення повторної 

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 виконання: відповідно до плану робіт. 

 

Голова Вченої ради                                                                    Р.П. Никифоров 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


