
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 21.12.2016 р. 

Присутні – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету. 
2. Обрання на посади, рекомендації Вченій раді університету для обрання на 
посади. 
3. Рекомендація студентів на іменні стипендії. 
4. Затвердження теми науково-дослідної роботи  та тематичної картки кафедри 
маркетингу, інновацій та регіонального розвитку. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з міжнародних 
звʼязків доц. Верстяка А.В. з питання аналізу та перспектив міжнародної діяльності 
факультету.  
 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Звіт про міжнародну діяльність факультету розмістити на сайті факультету. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету щодо обрання на посади 
завідувачів кафедр та доцентів кафедр.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити протоколи лічильних комісій. 
 2. На підставі результатів таємного голосування обрати на посаду доцента 
кафедри обліку, аналізу і аудиту Михалків Аллу Анатоліївну. 
 3. На підставі результатів таємного голосування обрати на посаду доцента 
економіки підприємства та управління персоналом Сибирку Людмилу Анатоліївну. 
 4. На підставі результатів таємного голосування рекомендувати Нікіфорова 
Петра Опанасовича на посаду завідувача кафедри фінансів і кредиту. 
 5. На підставі результатів таємного голосування рекомендувати Саєнка 
Олександра Сергійовича на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
  



 2

 
 3. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 
рекомендацію на призначення стипендії обласної державної адміністрації студентки 
4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Управління персоналом та 
економіка праці” Гіжевської Анни-Марії Вікторівни та іменної стипендії Йозефа 
Шумпетера студентки 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки 
“Маркетинг” Романюк Ірини Андріївни. 
 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентку 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Управління 
персоналом та економіка праці” Гіжевську Анну-Марію Вікторівну. 
 2. Рекомендувати на призначення іменної стипендії Йозефа Шумпетера 
студентки 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Маркетинг” 
Романюк Ірину Андріївну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку проф. Буднікевич І.М. про затвердження теми науково-дослідної роботи та 
тематичної картки кафедри. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку (тематична картка додається). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


