
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 26.10.2016 р. 

Присутні – 25 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про організацію навчання на заочній формі. 
2. Про підготовку фахівців зі спеціальності 051 “Економіка” за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти на кафедрі економічної теорії, 
менеджменту і адміністрування економічного факультету. 
3. Рекомендація до друку монографії Ткачук І.Я. “Фінансове забезпечення 
діяльності громадських організацій України”. 
4. Переведення на індивідуальний графік аспіранта І-го року навчання за 
спеціальністю “Економіка” Котельбана Сергія Васильовича. 
5. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників викладачів 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 
організацію 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: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку З.І. про підготовку фахівців зі спеціальності 051 
“Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на кафедрі 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування економічного факультету.  
 У обговоренні взяли участь завідувач кафедри економіко-математичного 
моделювання проф. Григорків В.С., завідувач кафедри економіки підприємства та 
управління персоналом проф. Лопатинський Ю.М., завідувач кафедри маркетингу, 
інновацій та регіонального розвитку проф. Буднікевич І.М., завідувач кафедри 
обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук Т.М. та завідувач кафедри фінансів проф. 
Нікіфоров П.О. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати Вченій раді Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича дозволити відкриття на кафедрі економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування спеціалізації “Аналітична економіка” для підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у межах спеціальності 051 
“Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”. 
 2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича запропонований кафедрою 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування проект Освітньої програми 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 
“Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація 
“Аналітична економіка”) . 
 3. Доручити декану економічного факультету доц. Білоскурському Р.Р. 
клопотати перед ректором і Вченою радою Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича щодо затвердження Освітньої програми 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 
“Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація 
“Аналітична економіка”). 
 4. Доручити завідувачу кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування проф. Галушці З.І. розпочати підготовку до розробки методичного 
забезпечення Освітньої програми з “Аналітичної економіки”. 
 5. Доручити заступнику декана доц. Кифяку О.В. та відповідальним по 
кафедрах внести відповідні зміни в організацію вступної кампанії. 
 Рішення прийнято. Результати голосування: “За” – 17; “Проти” – 5; 
“Утрималися” – 3. 
  
 
 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. 
про рекомендацію до друку монографії Ткачук І.Я. “Фінансове забезпечення 
діяльності громадських організацій України” (рецензенти: Ткаченко Н.В. (КНУ 
ім. Т. Шевченка), Швець Н.Р. (ЧНУ ім. Ю.Федьковича)). 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Рекомендувати до друку монографію Ткачук І.Я. “Фінансове забезпечення 
діяльності громадських організацій України”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку 3.І. з питання переведення на індивідуальний графік 
аспіранта І-го року навчання за спеціальністю “Економіка” Котельбана Сергія 
Васильовича. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати перевести на індивідуальний графік аспіранта 1-го року 
навчання за спеціальністю “Економіка” Котельбана Сергія Васильовича. 

2. Затвердити робочий план навчання аспіранта Котельбана Сергія 
Васильовича. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку 3.І. про рекомендацію до друку навчально-
методичних посібників викладачів кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування. 
. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку наступні навчально-методичні посібники: 
 Поченчук Г.М. “Економічна компаративістика” (5д.а.); 
 Поченчук Г.М., Заволічна Т.Р. “Інституціональна економіка” (5д.а.); 
 Грунтковський В.Ю. “Соціальна відповідальність” (5 д.а.); 
 Кузьмук І.Я. “Економіка галузевих ринків” (5 д.а.) 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


