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Протокол № 3  
засідання Вченої ради  
Запорізького інституту економіки  
та інформаційних технологій 
 
м. Запоріжжя, Україна 
 
Голова: Туровцев Геннадій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

ректор ЗІЕІТ, Голова Вченої ради. 
Вчений секретар: Переверзєв Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи. 
Присутні члени Вченої ради: Туровцев Геннадій Володимирович,  Переверзєв Анатолій 

Васильович,  Швець Дмитро Євгенович, Боярова Тетяна Олександрівна,  Примаков 
Павло Олександрович, Магар Надія Георгіївна, Абрасимова Олена Петрівна, Перова 
Тамара Олексіївна,  Максимцова Леся Валентинівна,  Кірєєва Тетяна Павлівна,  
Тіщенко Ірина Володимирівна,  Святовець Ірина Федорівна, Костроміна Олена 
Георгіївна, Левицький Станіслав Іванович, Михайлик Денис Павлович, Оглобліна 
Вікторія Олександрівна,  Чуча Поліна Олегівна,  Павленко Ірина Ігорівна, Панкова 
Марина Олексіївна, Шляга Ольга Володимирівна, Сташкевічус Ольга Володимирівна,  
Борода Євген Вікторович,  Подколзін Дмитро Олегович, Булах Оксана Олександрівна, 
Рожко Ілля Сергійович, Балабанова Вікторія Сергіївна. 

Відсутні:  Мілюкова Ірина Раїфівна   
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про підсумки проходження переддипломної практики магістрів 

(Доповідач зав. практиками к.е.н., доцент Шляга О.В.) 
2. Про друге видання  підручника Глобальна економіка. 

(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.) 
3. Про рекомендацію до друку монографію  «Модернізація систем стратегічного 

управління економічним конгломератом» к.е.н., доцента Михайлика Д.П.. 
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.) 

4. Про обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. 
(Доповідач начальник відділу кадрів Борода Є.В.) 

 
1. СЛУХАЛИ: Про підсумки проходження переддипломної практики магістрів. 

(Доповідач зав. практиками к.е.н., доцент Шляга О.В.) 
УХВАЛИЛИ: затвердити Звіт зав. практиками «Про підсумки проходження 
переддипломної практики магістрів». Звіт – додається 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: доповідь професора з наукової роботи ЗІЕІТ професора Переверзєва А.В. про 



 
рекомендацію до друку другого видання підручнику ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА,  за 
загальною редакцією Дмитра Антонюка, Ірини Бабець, Анатолія Мокія . 
 
ВИСТУПИЛИ: к.е.н. доцент Михайлик Д.В., д.е.н., професор Левицький                                  
С.І., к.е.н., з пропозицією рекомендувати підручник до другого видання.   
  
УХВАЛИЛИ:  рекомендувати підручник Глобальна економіка до другого видання. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Доповідь професора з наукової роботи ЗІЕІТ професора Переверзєва А.В. про 
рекомендацію до друку монографію  «Модернізація систем стратегічного управління 
економічним конгломератом» к.е.н., доцента Михайлика Д.П. У монографії 
систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади модернізації систем 
стратегічного управління економічним конгломератом – диверсифікованою 
корпорацією, що об’єднує підприємства, фірми, фінансові організації, різного роду 
діяльності. Визначено концептуальні основи управління процесами життєздатної 
інтеграції економічних суб’єктів у конгломерат, які ґрунтуються на принципах 
синергетичного розвитку. Обґрунтовано необхідність та запропоновано методологічну 
базу наскрізного цілепокладання в економічних конгломератах. Запропоновано комплекс 
моделей методів та механізмів формування оцінки і розвитку стратегічного потенціалу 
складних інтегрованих економічних структур у контексті забезпечення їх життєздатності 
та конкурентоспроможності. 

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, представників органів державного 
управління, керівників і менеджерів підприємств та організацій. 
Рецензенти: 

Логутова Т. Г. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри інноватики і управління 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, академік Академії 
економічних наук України 

Жерлицин Д.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Національного університету біоресурсів і природокористування України,  

Левицький С.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та 
інженерії програмного забезпечення ЗІЕІТ. 
 
ВИСТУПИЛИ:  д.е.н., професор Павленко І.І., к.е.н., доцент Шляга О.В.  з пропозицією 
рекомендувати до друку монографію  «Модернізація систем стратегічного управління 
економічним конгломератом» к.е.н., доцента Михайлика Д.П.   
  
УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку монографію  «Модернізація систем 
стратегічного управління економічним конгломератом» к.е.н., доцента Михайлика Д.П. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
4.СЛУХАЛИ: Про обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. 

     (Доповідач начальник відділу кадрів Борода Є.В.) 
            Оприлюднив  рішення кафедр стосовно претендентів на посади: 

- Завідувача кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін -  Костроміна Олена 
Георгіївна, к.ю.н., доцент; 
- доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін – Шимкевич Катерина 
Олександрівна, к.і.н.; 
- доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін – Шеховцова Лілія 



 
Ігорівна, к.ю.н.., доцент; 
-  доцента кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення –
Резніченко Юлія Сергіївна, к.т.н.; 
- професора кафедри  міжнародних економічних відносин та маркетингу –Павленко 
Ірина Ігорівна, д.е.н., професор; 
- завідувача кафедри природничо-наукових дисциплін – Святовець Ірині Федорівна, к.ф.-
м.н., доцент. 

        
ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедрою фінансів та обліку -  Оглобліна Вікторія Олександрівна, 
к.е.н. ., запропонував для  таємного голосування вибрати лічильну комісію у складі: 

1. Перова Тамара Олексіївна –декан, голова комісії; 
2. Сташкевічус Ольга Володимирівна – начальник навчально відділу, член комісії; 
3. Чуча Поліна Олегівна – зав.кафедри, член комісії. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 
  

УХВАЛИЛИ:  затвердити Протоколи  лічильної комісії щодо обрання на посади:   

- Завідувача кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін -  Костроміна Олена 
Георгіївна, к.ю.н., доцент; 

- доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін – Шимкевич Катерина 
Олександрівна, к.і.н.; 

- доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін – Шеховцова Лілія Ігорівна, 
к.ю.н.., доцент; 

-  доцента кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення –
Резніченко Юлія Сергіївна, к.т.н.; 

- професора кафедри  міжнародних економічних відносин та маркетингу – Павленко Ірина 
Ігорівна, д.е.н., професор; 

- завідувача кафедри природничо-наукових дисциплін – Святовець Ірині Федорівна, к.ф.-
м.н., доцент. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

 
Голова засідання        Туровцев Г.В. 
 
 
Секретар          Переверзєв А.В. 


