
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 25.10.2017 р. 

Присутні – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про організацію навчання на заочній формі. 
2. Затвердження тем та наукових керівників випускних кваліфікаційних робіт. 
3. Затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта кафедри обліку, аналізу і 
аудиту Славич Олени Дмитрівни. 
4. Затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта кафедри економічної 
теорії, менеджменту і адміністрування Нафус Інни Іванівни. 
5. Затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування Закосовича Сергія 
Федоровича. 
6. Рекомендація завідувача кафедри фінансів і кредиту, професора 
Нікіфорова П.О. для участі у виборах у склад Академії наук вищої школи 
України. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. з 
питання організації навчання на заочній формі. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Перездачі на заочній формі встановити щовівторка з 10:00 по 13:00. 
 3. Активізувати співпрацю з студентами 4 курсу заочної форми 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально–методичної роботи доц. 
Грешка Р.І. з питання затвердження тем та наукових керівників випускних 
кваліфікаційних робіт. Кожна кафедра подала списки тем випускних 
кваліфікаційних робіт ОР “Бакалавр”, ОР “Магістр” та PhD і відповідно їх наукових 
керівників. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити теми та наукових керівників випускних кваліфікаційних робіт ОР 
“Бакалавр”, ОР “Магістр” та PhD. 
 Рішення прийнято одноголосно.  
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 3. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта 
кафедри обліку, аналізу і аудиту Славич Олени Дмитрівни “Аналіз фінансового 
стану підприємства за стадіями життєвого циклу” зі спеціальності 071 – Облік і 
оподаткування. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити тему дисертаційної 
роботи аспіранта кафедри обліку, аналізу і аудиту Славич Олени Дмитрівни “Аналіз 
фінансового стану підприємства за стадіями життєвого циклу” зі спеціальності 071 – 
Облік і оподаткування. 
 2. Науковим консультантом призначити д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Нафус Інни Іванівни 
“Нагромадження соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки” 
зі спеціальності 051 – Економіка. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити тему дисертаційної 
роботи аспіранта кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Нафус 
Інни Іванівни “Нагромадження соціального капіталу на різних рівнях 
функціонування економіки” зі спеціальності 051 – Економіка. 
 2. Науковим консультантом призначити д.е.н., проф. Галушку З.І. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Закосовича Сергія 
Федоровича “Формування та функціонування ринку освітніх послуг в інноваційній 
економіці” зі спеціальності 051 – Економіка. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити тему дисертації 
аспіранту кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Закосовича 
Сергія Федоровича “Формування та функціонування ринку освітніх послуг в 
інноваційній економіці” зі спеціальності 051 – Економіка. 
 2. Науковим консультантом призначити д.е.н., проф. Буднікевич І.М. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 6. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. з 
питання рекомендації завідувача кафедри фінансів і кредиту, професора 
Нікіфорова П.О. для участі у виборах у склад Академії наук вищої школи України. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 Враховуючи життєвий шлях та професійні здобутки професора 
Нікіфорова П.О. в системі вищої школи України рекомендувати його для участі у 
виборах у склад АН ВШ України. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


