
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 19.04.2017 р. 

Присутні  – 20 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Наукова діяльність економічного факультету та шляхи її покращення. 
2. Функціонування WEB - сайту економічного факультету. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіт заступника декана економічного факультету з наукової 
роботи доц. Запухляка В.М. та проректора з наукової роботи та міжнародних 
звʼязків Фочука П.М. про наукову діяльність економічного факультету та шляхи її 
покращення. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Опублікувати (подати до друку) протягом 2017 року не менше 2 (професор), 
1 (доцент) статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних  баз даних 
(Copernicus, EBSCO), для асистентів − 1-2 статті у фахових журналах (пріоритет − 
Copernicus, EBSCO) (На виконання рішення Вченої ради ЧНУ імені Ю.Федьковича).
 2. Оперативно розміщувати повнотекстові версії статей у мережі Інтернет 
(репозитарії) з метою збільшення цитованості та індексу Гірша. 
 3. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на включення Наукового 
вісника ЧНУ: серія: Економіка до наукометричної бази даних Copernicus.
 4. Активізувати роботу щодо підготовки та укладання держбюджетних та 
госпдоговірних НДР. 
 5. Завідувачам кафедр подати 2-3 пропозиції щодо укладання госпдоговірних 
НДР та платних послуг (до 15 травня 2017 року). До кінця року укласти не менше 1 
угоди на виконання госпдоговірної роботи або грантового проекту. 
 6. Підготувати та подати протягом 2017 року не менше 1 заявки на 
фінансування проекту/гранту від кафедри та 1-2 проектів /грантів від факультету. 
 7. Створити профілі кафедр і факультету в Google Scholar і на сайті 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
 8. Проводити системну роботу, направлену на поглиблення наукового 
міжнародного співробітництва з ВНЗ і науковими установами Європи (стажування 
викладачів, подвійні дипломи, спільні наукові гранти). 
 
 



 2

 2. СЛУХАЛИ: Асистента кафедри економіко-математичного моделювання, 
к.е.н. Вінничука І.С. про функціонування WEB - сайту економічного факультету.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Забезпечити актуальність та оперативність інформації, що відображається 
на сайті (відповідальні: завідувачі кафедр, заступники декана). 

3. Інформацію для розміщення на сайті подавати у структурованому вигляді: 
Тема (Заголовок); Текст повідомлення; Категорії, в яких розміщується новина; 
Фото. 

4. Забезпечити формування та додавання контенту для версії сайту на 
англійській мові (відповідальні: Верстяк А.В., завідувачі кафедр) 

5. Поширювати інформацію, розміщену на сайті факультету, на сторінках 
кафедр в соціальних мережах (відповідальні: завідувачі кафедр) 

 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


