
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 21.06.2017 р. 

Присутні  – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обрання на посади, рекомендації Вченій раді університету для обрання на 
посади. 
2. Продовження терміну дії контрактів та строкових договорів. 
3. Затвердження баз практики студентів III курсу. 
4. Рекомендація доцента кафедри економіко-математичного моделювання 
Григорків Марії Василівни на присвоєння вченого звання доцента. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 
рекомендацію Вченій раді університету для обрання на посаду завідувача кафедри 
обліку аналізу і аудиту Ковачук Тетяни Миколаївни, завідувача кафедри фінансів і 
кредиту проф. Нікіфорова П.О. та заступника завідувача кафедри економічної теорії, 
менеджменту і адміністрування доц. Сторощука Б.О. про обрання на посади доцента 
кафедри фінансів і кредиту та асистента кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Протоколи лічильної комісії затвердити. 
 2. За результатами таємного голосування рекомендувати Ковальчук Тетяну 
Миколаївну на посаду завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту. 
 3. Вважати обраною Собкову Наталю Дмитрівну на посаду доцента кафедри 
фінансів і кредиту згідно результатів таємного голосування. 
 4. Вважати обраним Никифорака Олександра Ярославовича на посаду 
асистента кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування згідно 
результатів таємного голосування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р.,  
завідувача кафедрою економіки підприємства та управління персоналом проф. 
Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою міжнародної економіки доц. Саєнка О.С. зав. 
кафедрою фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. та зав. кафедрою обліку, аналізу 
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і аудит проф. Ковальчук Т.М. про продовження терміну дії раніше укладених 
контрактів та строкових трудових договорів з викладачами факультету: 

кафедра економіки підприємства та управління персоналом: доцентом 
Никифорак В.А. терміном на 1 рік, асистентом, к.е.н. Кифяк В.І. терміном на 3 роки,  
асистентом, к.е.н. Кутаренко Н.Я. терміном на 3 роки, доцентом  Зрибнєвою І.П. 
терміном на 3 роки, асистентом, к.е.н. Мельник А.Г. терміном на 3 роки, 
асистентом, к.е.н. Прокопець Л.В. терміном на 3 роки та асистентом, к.е.н. 
Тодорюком С.І. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному розписі;  

кафедра міжнародної економіки: доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років,  
доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 5 років, асистентом, к.е.н. Роговською-
Іщук І.В. терміном на 3 роки та асистентом Кушнериком В.В. терміном на 1 рік за 
умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра фінансів і кредиту: асистентом, к.е.н. Антоховою О.Ю. терміном на 
1 рік, доцентом  Харабарою В.М. терміном на 1 рік, асистентом Давидовою С.М. 
терміном на 1 рік, асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік, асистентом, к.е.н. 
Жебчуком Р.Л., асистентом Семенюком В.О. терміном на 1 рік, асистентом 
Брязкало А.Є. терміном на 1 рік, асистентом Ткачем С.В. терміном на 1 рік, 
асистентом к.е.н. Легкоступом І.І. терміном на 1 рік, асистентом к.е.н. Ткачук І.Я. 
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Сторощуком Б.Д. терміном на 5 років, асистентом Волощуком О.А. терміном на 1 
рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 
 кафедра обліку, аналізу і аудиту: асистентом Зеленською О.З. терміном 
на 1 рік, асистентом Бонаревим В.В. терміном на 1 рік, асистентом Біляром А.І. 
терміном на 1 рік, асистентом Танасієвою М.М. терміном на 1 рік та асистентом 
Чередниченко М.І. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів з 
викладачами: 

 кафедра економіки підприємства та управління персоналом: 
доцентом Никифорак В.А. терміном на 1 рік, асистентом, к.е.н. Кифяк В.І. терміном 
на 3 роки,  асистентом, к.е.н. Кутаренко Н.Я. терміном на 3 роки, доцентом  
Зрибнєвою І.П. терміном на 3 роки, асистентом, к.е.н. Мельник А.Г. терміном на 3 
роки, асистентом, к.е.н. Прокопець Л.В. терміном на 3 роки та асистентом, к.е.н. 
Тодорюком С.І. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному розписі;  

кафедра міжнародної економіки: доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років,  
доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 5 років, асистентом, к.е.н. Роговською-
Іщук І.В. терміном на 3 роки та асистентом Кушнериком В.В. терміном на 1 рік за 
умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра фінансів і кредиту: асистентом, к.е.н. Антоховою О.Ю. терміном на 
1 рік, доцентом  Харабарою В.М. терміном на 1 рік, асистентом Давидовою С.М. 
терміном на 1 рік, асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік, асистентом, к.е.н. 
Жебчуком Р.Л., асистентом Семенюком В.О. терміном на 1 рік, асистентом 
Брязкало А.Є. терміном на 1 рік, асистентом Ткачем С.В. терміном на 1 рік, 
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асистентом к.е.н. Легкоступом І.І. терміном на 1 рік, асистентом к.е.н. Ткачук І.Я. 
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Сторощуком Б.Д. терміном на 5 років, асистентом Волощуком О.А. терміном на 1 
рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 
 кафедра обліку, аналізу і аудиту: асистентом Зеленською О.З. терміном 
на 1 рік, асистентом Бонаревим В.В. терміном на 1 рік, асистентом Біляром А.І. 
терміном на 1 рік, асистентом Танасієвою М.М. терміном на 1 рік та асистентом 
Чередниченко М.І. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
  
 
 3. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. проо 
затвердження баз практик студентів 3-го курсу.  

 
 УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити бази практик студентів 3-го курсу. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 
рекомендацію доцента кафедри економіко-математичного моделювання Григорків 
Марії Василівни на присвоєння вченого звання доцента. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати доцента кафедри економіко-математичного моделювання 
Григорків Марію Василівну на присвоєння вченого звання доцента цієї ж кафедри та 
клопотати перед Вченою радою Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича про розгляд цього питання на своєму засіданні та клопотання 
перед МОН України щодо прийняття відповідного рішення. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


