
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 20.09.2017 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році 
та плани профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р. 
2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії. 
3. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи. 
4. Затвердження Положення про раду молодих вчених. 
5. Затвердження теми докторської дисертаційної роботи доцента Ткача Є.В. 
6. Рекомендація навчального посібника “Податкова система України” (автор: 
доцент Бак Н.А.) на отримання грифу Вченої ради Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 
7. Затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі: 
1) спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит аспіранта кафедри фінансів і 
кредиту Кузьмук Світлани Григорівни; 2) спеціальності 08.00.05 – Розвиток 
продуктивних сил та регіональна економіка аспіранта кафедри міжнародної 
економіки Гороховської Карини Володимирівни. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально–організаційної та 
профорієнтаційної роботи доц. Кифяка О.В. з аналізом результатів 
профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році та планів 
профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р.  

Пропозиції до агітаційної роботи на наступний рік: 
1. Кафедрам активізувати роботу зі школярами, в т.ч. з учнями 10-х класів. 
2. Поглибити співпрацю з профільними коледжами та технікумами, залучати 

студентів коледжів до факультетських заходів. 
3. Активно створювати та оновлювати інтернет-контент. 
4. Акцентувати інформацію на можливостях самореалізації, працевлаштуванні, 

міжнародній співпраці тощо. 
5. Активізувати індивідуальну роботу викладачів та представників студпарламенту. 
6. Зорієнтувати профорієнтацію на студентів 4-го курсу. 
7. Уникати внутрішньої конкуренції на факультеті. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію взяти до відома. 
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 2. Активізувати профорієнтаційну роботу згідно із запропонованими 
пропозиціями. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Сторощука Б.Д. та доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Вергуна А.І. щодо аналізу результатів літньої екзаменаційної сесії.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Обговорити проблеми успішності груп на засіданнях відповідних кафедр. 
 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи.  
 Худик О.Ю. – аспірантка 3 року навчання кафедри обліку, аналізу, і аудиту. 
Повністю завершила дослідження. Опублікувала 10 статей, має 10 апробацій. 
Відставання від плану немає. 
 Буринська О.І. – аспірантка 3 року навчання кафедри економіки підприємства 
та управління персоналом. Повністю завершила дослідження. Опублікувала більше 
15 публікацій. Відставання від плану немає. 
 Меглей В.І., аспірант 3 року навчання кафедри економіки підприємства та 
управління персоналом, підготував чорновий варіант роботи. Має більше 10 
публікацій. Відставання від плану немає. 
 Пірог С.В. – аспірант 2 року навчання кафедри економіки підприємства та 
управління персоналом – завершив 2 рік навчання в аспірантурі з відставанням від 
графіка. Опубліковано 4 публікації (2 – у фахових виданнях, 2 – у виданнях, які 
індексуються в базі Index Copernicus). Є 2 апробації. Робота незавершена. 
 Котельбан С.В. – аспірант 1 року навчання кафедри економічної теорії, 
менеджменту та адміністрування. Опублікована 1 стаття та 2 тез доповідей. 
Складено 4 іспити. Відставання від плану немає. 
 Катаранчук Г.В. – аспірантка 2 року навчання кафедри економічної теорії, 
менеджменту та адміністрування. Остаточний варіант дисертації поданий 
рецензентам. Опубліковані 1 стаття у міжнародному журналі та 3 статті у фахових 
виданнях. Брала участь у 3 міжнародних науково-практичних конференціях. 
Відставання від плану немає. 
 Юшкалюк А.А. – аспірант третього року кафедри фінансів і кредиту – 
опублікував статтю за звітний період та тези доповіді. На даний момент 
проводиться доопрацювання третього розділу дисертаційного дослідження. 
Відставання від плану немає. 
 Аспірантка третього року навчання кафедри фінансів і кредиту Осадець О.М. 
за звітний період опублікувала одну наукову статтю у міжнародному науковому 
журналі та тези доповіді. Проведено підготовку третього розділу дисертаційного 
дослідження. Відставання від плану немає. 
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 Кузьмук С.Г. – аспірантка з відривом від виробництва другого року навчання 
кафедри фінансів і кредиту – опублікувала 1 статтю (всього їх є 6, з них 3 – у 
фахових виданнях з економічних наук, та 3 – у виданнях, включених до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus).  Відставання від плану немає. 
 Клипач А.Я. – аспірант 2 року навчання кафедри міжнародної економіки – 
опублікував 2 наукові статті у фахових та міжнародних виданнях. Брав участь у 
наукових конференціях. Відставання від плану немає. 
 Гавриш І.І. – аспірантка 2 року навчання кафедри міжнародної економіки – 
опублікувала 5 наукові статті у фахових та міжнародних виданнях. Брала участь у 
наукових конференціях. Відставання від плану немає. 
 Гороховська К.В. – аспірантка 2 року навчання кафедри міжнародної 
економіки – опублікувала 2 наукові статті у фахових виданнях. Брала участь у 
наукових конференціях. Відставання від плану немає. 
 Звіти аспірантів додаються. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Звіти затвердити. 
 2. Рекомендувати прискорити написання дисертації аспіранту Пірогу С.В. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання 
затвердження Положення про раду молодих вчених (Положення додається). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити Положення про раду молодих вчених. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. з 
питання затвердження теми дисертаційної роботи “Координація фіскальної та 
монетарної політики в системі макроекономічного регулювання” на здобуття 
ступеня доктора наук за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа і 
страхування доцента кафедри фінансів і кредиту Ткача Євгена Вікторовича. 
Зазначено, що є план та певні наробки в цій сфері. У обговоренні взяли участь: 
Лопатинський Ю.М., Галушка З.І. 
 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати до затвердження тему дисертаційної робота “Координація 
фіскальної та монетарної політики в систем макроекономічного регулювання” на 
здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа і 
страхування. 
 2. Науковим консультантом призначити професора Нікіфорова П.О. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
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 6. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання 
рекомендації навчального посібника “Податкова система України” (автор: доцент 
Бак Н.А.) на отримання грифу Вченої ради Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 
 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Прости Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича надати гриф навчальному посібнику “Податкова система України” 
(автор: доцент Бак Н.А.). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 7. СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткових програм для складання 
кандидатського іспиту зі: 1) спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит 
аспіранта кафедри фінансів і кредиту Кузьмук Світлани Григорівни; 2) 
спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка 
аспіранта кафедри міжнародної економіки Гороховської Карини Володимирівни. 
 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит аспіранта кафедри фінансів і 
кредиту Кузьмук Світлани Григорівни. 
 2. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка 
аспіранта кафедри міжнародної економіки Гороховської Карини Володимирівни 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


