
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 22.12.2017 р. 

Присутні  – 27 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР “магістр”. 
2. Голосування на заміщення вакантних посад. 
3. Затвердження баз практик студентів 4 курсу. 
4. Рекомендація підручника “Моделювання економіки” на отримання грифу 
Вченої ради ЧНУ імені Ю.Федьковича. 
5. Рекомендація до друку навчально-методичної літератури. 
6. Рекомендація на призначення стипендії обласної державної адміністрації. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіти голів ЕК: 

Заступника голови ЕК № 1 – Кобелю З.І.  – к.е.н., доц. кафедри економіки 
підприємства та управління персоналом; 

Заступника голови ЕК № 2 – Грешка Р.І. – к.е.н., доц. кафедри  фінансів і 
кредиту; 

Заступника голови ЕК № 3 – Шилепницького П.І. – д.е.н., проф., доцента 
міжнародної економіки; 

Заступника голови ЕК № 4 – Ковальчук Т.М. – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри обліку, аналізу, і аудиту; 

Заступника голови ЕК № 5 – Буднікевич І.М. – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку; 

Заступника голови ЕК № 6 – Галушку З.І. – д.е.н., проф., завідувача кафедри 
економічної теорії, менеджменту та адміністрування; 

Заступника голови ЕК № 7 – Григорківа В.С. – д.ф.-м.н., проф., завідувача 
кафедри економіко-математичного моделювання. 

Було заслухано голів ЕК про підсумки державної атестації випускників за 
освітнього рівня магістра та обговорено висновки та рекомендації. Було зазначено, 
що атестовано всіх студентів ОР “магістр”, які зʼявилися. Висновки й рекомендації, 
які містяться у звітах голів ЕК (звіти додаються) щодо результатів захисту 
дипломних робіт необхідно урахувати під час планування й організації навчально-
виховного процесу у наступному навчальному році. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
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 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Ковальчук Т.М. 
щодо рекомендації Терен Г.М. на посаду доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту, 
завідувача кафедри міжнародної економіки щодо рекомендації Шилепницького П.І. 
на посаду професора кафедри економіко- міжнародної економіки, завідувача 
кафедри економіко-математичного моделювання проф. Григорківа В.С щодо 
рекомендації Іщенка С.В. на посаду доцента кафедри економіко-математичного 
моделювання та завідувача кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом проф. Лопатинського Ю.М. щодо рекомендації Кифяк В.І. на посаду 
доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом.  

 
 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) вважати обраною Терен Галину Миколаївну на посаду доцента обліку, 
аналізу і аудиту. 

2. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) вважати обраним Іщенка Святослава Володимировича на посаду доцента 
кафедри економіко-математичного моделювання. 

3. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) вважати обраною Кифяк Вікторію Іванівну на посаду доцента економіки 
підприємства та управління персоналом. 

4. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) рекомендувати Шилепницького Павла Івановича на посаду професора 
міжнародної економіки. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
  
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. з 
інформацією щодо баз практики студентів 4-курсу.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити бази практики студентів 4 курсу економічного факультету. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. з питання про рекомендацію підручника “Моделювання економіки” 
(автор: проф. Григорків В.С.) на отримання грифу Вченої ради ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 Клопотати перед Вченою радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича стосовно надання 
грифу підручнику “ Моделювання економіки” (автор: проф. Григорків В.С.). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку  
 монографії Білик Р.С. “Інноваційно-інвестиційний потенціал національних 

економік в умовах глобальної конкуренції” (рецензенти: д.е.н., проф. 
Осецький В.Л., д.е.н., проф. Довгаль О.А., д.е.н., проф. Макаренко М.І., 
д.е.н., проф. Буднікевич І.М.); 

 навчального посібника Ковальчук Т.М. “Історія бухгалтерського обліку” 
(рецензенти: д.е.н., проф. Саблук П.Т., д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С., 
д.е.н., проф. Бутинець Ф.Ф.) з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича як 
навчальний посібник для вищих навчальних закладів”; 

 навчального посібника “Маркетинг для бакалаврів” під ред. Буднікевич І.М. 
(рецензенти: д.е.н., проф. Карлова О.А., д.е.н., проф. Благун І.С., д.е.н., проф. 
Гончар О.І.); 

 навчального посібника “Стратегічний маркетинг (лекції та практичні 
завдання)” авторів Буднікевич І.М та Черданцевої І.Г. (рецензенти: 
д.е.н., проф. Коломицева О. В. д.е.н., проф. Кифяк В.Ф., д.е.н., проф. 
Валович І.М.); 

 навчального посібника “Self-Brand-Менеджмент” (автор: Лусте О.О.). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку монографію 
Білик Р.С. “Інноваційно-інвестиційний потенціал національних економік в умовах 
глобальної конкуренції”. 
 2. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку навчальний 
посібник Ковальчук Т.М. “Історія бухгалтерського обліку” з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича як навчальний посібник для вищих навчальних закладів”. 
 3. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку навчальний 
посібник “Маркетинг для бакалаврів” під ред. Буднікевич І.М. 
 4. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку навчальний 
посібник Буднікевич І. “Стратегічний маркетинг (лекції та практичні завдання)” 
авторів Буднікевич І.М та Черданцевої І.Г. 
 5. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Self-Brand-Менеджмент” 
(автор: Лусте О.О.). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 6. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
щодо рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
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студентки 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Фінанси і кредит” 
Горінин Мар’яни Миколаївни. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентку 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Фінанси і кредит” 
Горінин Мар’яну Миколаївну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


