
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 05.04.2017 р. 

Присутні  – 26 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про навчально-виховну роботу на економічному факультеті. 
2. Обрання на посаду доцента кафедри економічної тeopії, менеджменту та 
адміністрування. 
3. Рекомендація на стипендію Президента України для молодих вчених. 
4. Рекомендація до друку монографії Галушки 3.І. та Лусте О.О. 
“Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації 
економіки України”. 
5. Рекомендація до друку навчального посібника Галушки З.І., Волощука O.A. 
“Управління проектами” (англійською мовою) для студентів економічних 
спеціальностей. 
6. Рекомендація до друку навчально-методичного посібника Кузьмука І.Я. 
“Макроекономічний аналіз” для студентів напряму підготовки “Економічна 
теорія”. 
7. Рекомендація до друку за ухвалою редакційно-видавничої ради 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича “Наскрізної 
програми проходження практики студентами спеціальності Менеджмент 6.073 
(бакалавр) та 8.073 (магістр) (спеціалізація “Менеджмент організацій і 
адміністрування”)”. 
8. Рекомендація до друку посібника-практикуму авторів Кифяк В.І. та 
Кобелі З.І. “Обгрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків”. 
9. Розширення ліцензійного обсягу ОР “Магістр” спеціальностей “Фінанси, 
банківська справа і страхування”, “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” та “Облік і оподаткування”. 
10. Розширення редакційної колегії збірника наукових праць ”“Науковий 
вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Серія: Економіка”. 
11. Затвердження додаткових програм для складання: 1) кандидатського іспиту 
зі спеціальності 08 00 01 – економічна теорія та історія економічної думки 
аспіранта кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
Катаранчук Ганни Георгіївни; 2) кандидатського іспиту зі спеціальності 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит аспіранта 3-го року навчання заочної форми 
Осадець Олександри Миколаївни; 3) кандидатського іспиту зі спеціальності  
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08.00.03 – економіка та управління національним господарством аспіранта 
кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича Буринської Оксани Ігорівни. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіт заступника декана з навчально-виховної роботи доц. 
Філіпчук Н.В. про навчально-виховну роботу та виконання плану виховної роботи 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича за період з вересня 2016 року по березень 2017 року.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Звіт про навчально-виховну роботу та виконання плану виховної роботи 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича за період з вересня 2016 року по березень 2017 року затвердити. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету про обрання на посаду 
доцента кафедри економічної тeopії, менеджменту та адміністрування.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Протокол лічильної комісії затвердити. 
 2. Згідно результатів таємного голосування вважати обраною Поченчук 
Галину Михайлівну на посаду доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
  
 
 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку З.І. про рекомендацію на стипендію Президента 
України для молодих вчених Антохова Андрія Анатолійовича.  

 
 УХВАЛИЛИ: 
 Рекомендувати к.е.н., доц. Антохова A.A. на отримання іменної стипендії 
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. про рекомендацію до друку монографії Галушки 3.І. та Лусте О.О. 
“Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації 
економіки України”. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 На основі позитивних рецензій д.е.н., проф. Дучинської Н.І. та к.е.н., проф. 
Якобчук В.П. рекомендувати до друку монографію Галушки 3.І. та Лусте О.О. 
“Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації 
економіки України”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. про рекомендацію до друку навчального посібника Галушки З.І., 
Волощука O.A. “Управління проектами” (англійською мовою) для студентів 
економічних спеціальностей. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку навчальний посібник Галушки З.І., Волощука O.A. 
“Управління проектами” (англійською мовою) для студентів економічних 
спеціальностей. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 6. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 
Кузьмука І.Я. “Макроекономічний аналіз” для студентів напряму підготовки 
“Економічна теорія”. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Кузьмука І.Я. 
“Макроекономічний аналіз” для студентів напряму підготовки “Економічна теорія”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 7. СЛУХАЛИ: Доцента Терлецьку Н.М. про рекомендацію до друку за 
ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича “Наскрізної програми проходження практики студентами 
спеціальності Менеджмент 6.073 (бакалавр) та 8.073 (магістр) (спеціалізація 
“Менеджмент організацій і адміністрування”)”, підготовлену колективом кафедри 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 На підставі позитивних рецензій проф. Кифяка В.Ф. та Якобчук В.П. 
рекомендувати до друку за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича “Наскрізну програму 
проходження практики студентами спеціальності Менеджмент 6.072 бакалавр) та 
8.073 (магістр) (спеціалізація “Менеджмент організацій адміністрування”)”, 
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підготовлену авторським колективом кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 8. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою економіки підприємства та управління 
персоналом д.е.н., проф. Лопатинського Ю.М. про рекомендацію до друку 
посібника-практикуму авторів Кифяк В.І. та Кобелі З.І. “Обгрунтування 
підприємницьких рішень і оцінювання ризиків” (рецензенти: д.е.н., проф. 
Лучик В.Є., к.е.н., доц. Вдовічен А.А. (ЧТЕІ КНТЕУ)). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку посібник-практикум авторів Кифяк В.І. та Кобелі З.І. 
“Обгрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 9. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 
розширення ліцензійного обсягу ОР “Магістр” спеціальностей “Фінанси, банківська 
справа і страхування”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та “Облік і 
оподаткування”. 
 У обговоренні взяли участь Нікіфоров П.О., Лопатинський Ю.М. та 
Ковальчук Т.М.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Вчена рада економічного факультету вважає за недоцільне розширення 
існуючої ліцензії ОР “Магістр” спеціальностей “Фінанси, банківська справа і 
страхування”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та “Облік і 
оподаткування” 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 10. СЛУХАЛИ: Про розширення редакційної колегії збірника наукових праць 
“Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. Серія: Економіка”. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити новий склад редакційної колегії збірника наукових праць 
“Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. Серія: Економіка”: 
 

Головний редактор 
1. Нікіфоров Петро Опанасович – доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
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Заступник головного редактора 
2. Лопатинський Юрій Михайлович – доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
Відповідальний секретар 
3. Саєнко Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
Члени редакційної колегії 
4. Білоскурський Руслан Романович, кандидат економічних наук, доцент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
5. Бородіна Олена Миколаївна,  доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН, Інститут економіки та прогнозування НАН України.  
6. Буднікевич Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
7. Верстяк Андрій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
8. Галушка Зоя Іванівна – доктор економічних наук, професор, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича. 
9. Григорків Василь Степанович – доктор фізико–математичних наук, 

професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
10. Грунтковський Володимир Юрійович – кандидат економічних наук, 

асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
11. Запухляк Володимир Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
12. Ковальчук Тетяна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
13. Швець Наталія Романівна – доктор економічних наук, професор, ДВНЗ 

“Університет банківської справи”. 
14. Шилепницький Павло Іванович – доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
15. Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. 

 
Закордонні члени редакційної колегії 
16. Квятковський Євгеніуш, доктор філософії, професор, Університет м. Лодзь 

(Польща). 
17. Кобальд Клаус, доктор наук, професор,  Університет прикладних наук 

м Мюнстер (Німеччина). 
18. Мачеріншкіне Ірена, доктор наук, професор, Університет Міколаса Ромеріса 

м.Вільнюс (Литва). 
19. Настасе Кармен, доктор філософії, професор, Сучавський університет 

Штефан чел Маре (Румунія). 
20. Сандал Ян-Урбан, доктор філософії, Інститут доктора Я.-У. Сандала 

(Норвегія). 
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21. Сорін Габріел Антон, доктор філософії, доцент, Ясський університет А.І. 
Кузи  (Румунія). 
Срока Влодзімер, доктор наук, професор, Академія Бізнесу Домброва-Гурнічі 
(Польща). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 11. СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткових програм для складання: 1) 
кандидатського іспиту зі спеціальності 08 00 01 – економічна теорія та історія 
економічної думки аспіранта кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
Катаранчук Ганни Георгіївни; 2) кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит аспіранта 3-го року навчання заочної форми Осадець 
Олександри Миколаївни; 3) кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством аспіранта кафедри економіки 
підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича Буринської Оксани Ігорівни. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08 00 01 – економічна теорія та історія економічної думки аспіранта 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича Катаранчук Ганни Георгіївни. 

2. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит аспіранта 3-го року навчання 
заочної форми Осадець Олександри Миколаївни. 

3. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 
аспіранта кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича Буринської Оксани Ігорівни.  
 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


