
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 22.11.2017 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Організація та проведення усіх видів практик на економічному факультеті. 
2. Звʼязки з працедавцями. 
3. Рекомендація до друку навчально-методичної літератури. 
4. Затвердження теми, календарного плану науково-дослідної роботи та 
тематичної картки кафедри економіко-математичного моделювання. 
5. Затвердження програм вступних іспитів здобувачів вищої освіти на третій 
(аспірантський) освітній рівень. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. про 
організацію та проведення усіх видів практик на економічному факультеті.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Дозволити проходити асистентську практику частині студентів 6 курсу в ІІ 
семестрі 5 курсу. 

3. Сформувати та подати бази виробничої практики до кінця І семестру. 
4. Клопотати перед ректоратом про залучення фахівців-практиків, керівників 

різних рівнів до викладання окремих дисциплін, спецкурсів з метою подальшої 
співпраці щодо практичної підготовки. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Антохова А.А. з питання звʼязків з працедавцями.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Оптимізувати діяльність кафедр щодо взаємозвʼязку з роботодавцями. 

2. Створити бази даних випускників, що можуть бути потенційними 
роботодавцями. 

3. Забезпечити взаємозвʼязки з ОТГ. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання 
рекомендації до друку: 
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 “Планування та контроль у підприємницькій діяльності” з грифом Вченої ради 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: к.е.н., доц. Водянка Л.Д., к.е.н., доц. 
Никифорак В.А.) у звʼязку з тим, що є необхідність розробки навчально-
методичного забезпечення з нової дисципліни “Планування та контроль у 
підприємницькій діяльності” для студентів 4 курсу згідно з новим робочим 
навчальним планом для підготовки бакалаврів спеціальності 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”; 

 “Планування персоналу” з грифом Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
(автори: к.е.н., доц. Водянка Л.Д., к.е.н., доц. Никифорак В.А.) у звʼязку з тим, 
що є необхідність розробки навчально-методичного забезпечення з нової 
дисципліни “Планування персоналу” для студентів 4 курсу згідно з новим 
робочим навчальним планом для підготовки бакалаврів спеціальності 051 
“Економіка” (спец. “Управління персоналом і економіка праці”); 

 монографії “Економічна поведінка домашніх господарств: сутність, 
детермінанти, засоби активізації” (автори: Галушка З.І., Катаранчук А.Г.); 

 навчального посібника “Управління проектами (англійською мовою)” (автори: 
Галушка З.І., Волощук О.О.); 

 навчального посібника “Формальна мікроекономіка” (автор: Сторощук Б.Д.); 
 методичні рекомендації до вивчення курсу “Інтелектуальна власність” (автор: 

Антохов А.А.). 
 

 
 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Планування та контроль 
підприємницької діяльності” з грифом Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: 
к.е.н., доц. Водянка Л.Д., к.е.н., доц. Никифорак В.А.) у звʼязку з тим, що є 
необхідність розробки навчально-методичного забезпечення з нової дисципліни 
“Планування та контроль підприємницької діяльності” для студентів 4 курсу згідно 
з новим робочим навчальним планом для підготовки бакалаврів спеціальності 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

2. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Планування персоналу” з 
грифом Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: к.е.н., доц. Водянка Л.Д., 
к.е.н., доц. Никифорак В.А.) у звʼязку з тим, що є необхідність розробки навчально-
методичного забезпечення з нової дисципліни “Планування персоналу” для 
студентів 4 курсу згідно з новим робочим навчальним планом для підготовки 
бакалаврів спеціальності 051 “Економіка” (спец. “Управління персоналом і 
економіка праці”). 

3. Рекомендувати до друку монографію “Економічна поведінка домашніх 
господарств: сутність, детермінанти, засоби активізації” (автори: Галушка З.І., 
Катаранчук А.Г.). 

4. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Управління проектами 
(англійською мовою)” (автори: Галушка З.І., Волощук О.О.). 

5. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Формальна мікроекономіка” 
(автор: Сторощук Б.Д.). 
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6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до вивчення курсу 
“Інтелектуальна власність” (автор: Антохов А.А.). 
 Рішення прийнято одноголосно.  
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи 
доц. Запухляка В.М. з приводу затвердження теми, календарного плану науково-
дослідної роботи та тематичної картки кафедри економіко-математичного 
моделювання. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри економіко-математичного 
моделювання (тематична картка додається). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи 
доц. Запухляка В.М. з приводу затвердження програми вступного іспиту здобувачів 
вищої освіти на третій (аспірантський) освітній рівень: 1) спеціальність 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 2) спеціальність 071 – Облік і 
оподаткування; 3) спеціальність 051 – Економіка; 4) спеціальність 072 – Фінанси, 
банківська справа та страхування. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити програму вступного іспиту здобувачів вищої освіти на третій 
(аспірантський) освітній рівень галузі знань 07 – Управління та адміністрування 
спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

2. Затвердити програму вступного іспиту здобувачів вищої освіти на третій 
(аспірантський) освітній рівень галузі знань 07 – Управління та адміністрування 
спеціальність 071 – Облік і оподаткування. 

3. Затвердити програму вступного іспиту здобувачів вищої освіти на третій 
(аспірантський) освітній рівень галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки 
спеціальність 051 – Економіка. 

4. Затвердити програму вступного іспиту здобувачів вищої освіти на третій 
(аспірантський) освітній рівень галузі знань 07 – Управління та адміністрування 
спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


