
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 23.05.2018 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Рекомендація Вченій раді університету для обрання на посаду завідувача 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. 
2. Обрання на посаду асистента кафедри маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку. 
3. Про участь студентів економічного факультету у Всеукраїнських олімпіадах, 
наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних змаганнях. 
4. Продовження терміну дії контрактів та строкових договорів. 
5. Рекомендація до друку. 
 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Заступника голови Вченої ради доц. Грешка Р.І. щодо 
рекомендації Вченій раді Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича на посаду завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. За результатами таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) рекомендувати Галушку Зою Іванівну на посаду завідувача кафедри 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Заступника голови Вченої ради доц. Грешка Р.І. щодо обрання 
на посаду асистента кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку.  
  
 УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 
2. Вважати обраною Гавриш Ірину Іванівну на посаду асистента кафедри 

маркетингу, інновацій та регіонального розвитку згідно результатів таємного 
голосування (протокол лічильної комісії додається). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
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 3. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи 
доц. Запухляка В.М. та заступника декана економічного факультету з навчально-
виховної роботи доцю Філіпчук Н.В. щодо участі студентів економічного 
факультету у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, творчих 
конкурсах та спортивних змаганнях.  

 
 УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт затвердити. 
2. Провести 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) в межах 

першого семестру 2018 р. (до грудня місяця включно). 
3. Посилити роботу з підвищення якості відбору в рамках 1-го етапу ВСО з 

відповідних спеціальностей / дисциплін. 
4. Активізувати роботу щодо залучення студентів до участі у відповідних 

Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, творчих конкурсах та спортивних 
змаганнях. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування проф. Галушку З.І., зав. кафедрою економіки підприємства та 
управління персоналом проф. Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою фінансів і 
кредиту проф. Нікіфорова П.О., зав. кафедрою міжнародної економіки доц. 
Саєнка О.С., заступника зав. кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку доц. Черданцеву І.Г. та завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів та 
строкових трудових договорів з викладачами факультету: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом 
Скращук Л.В. терміном на 3 роки; асистентом Савком О.Я. та асистентом 
Зюковим С.В. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Губатюком І.В., к.е.н., асистентом Грунтковським В.Ю., к.е.н., асистентом 
Кузьмуком І.Я., к.е.н., асистентом Никифораком О.Я. та к.е.н., асистентом 
Заволічною Т.Р.  за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економіки підприємства та управління персоналом: доцентом 
Никифорак В.А., к.е.н., асистентом Тодорюком С.І., к.е.н., асистентом 
Прокопець Л.В., к.е.н., асистентом Кутаренко Н.Я.,  к.е.н., асистентом 
Мельником О.І. та к.е.н., асистентом Буринською О.І. терміном на 1 рік за умови 
наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Ткачом Є.В., доцентом 
Харабарою В.М., доцентом Гладчук О.М. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом 
Легкоступом І.І., к.е.н., асистентом Ткачук І.Я., асистентом Брязкало А.Є., к.е.н., 
асистентом Семенюком В.О., асистентом Ткачом С.В., асистентом Антоховою 
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О.Ю., асистентом Жебчуком Р.Л. та асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік за 
умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік та к.е.н., асистентом Роговською-Іщук І.В. терміном на 3 роки за умови 
наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Кифяком О.В. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. та к.е.н., асистентом 
Вардеваняном В.А. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 

кафедра обліку, аналізу і аудиту: асистентом Танасієвою М.М., асистентом 
Біляром А.І., асистентом Бонаревим В.В., асистентом Чередниченко М.І. та 
асистентом Зеленською О.З. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у 
штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 
контрактів з викладачами: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом 
Скращук Л.В. терміном на 3 роки; асистентом Савком О.Я. та асистентом 
Зюковим С.В. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Губатюком І.В., к.е.н., асистентом Грунтковським В.Ю., к.е.н., асистентом 
Кузьмуком І.Я., к.е.н., асистентом Никифораком О.Я. та к.е.н., асистентом 
Заволічною Т.Р.  за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра економіки підприємства та управління персоналом: доцентом 
Никифорак В.А., к.е.н., асистентом Тодорюком С.І., к.е.н., асистентом 
Прокопець Л.В., к.е.н., асистентом Кутаренко Н.Я.,  к.е.н., асистентом 
Мельником О.І. та к.е.н., асистентом Буринською О.І. терміном на 1 рік за умови 
наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Ткачом Є.В., доцентом 
Харабарою В.М., доцентом Гладчук О.М. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом 
Легкоступом І.І., к.е.н., асистентом Ткачук І.Я., асистентом Брязкало А.Є., к.е.н., 
асистентом Семенюком В.О., асистентом Ткачом С.В., асистентом Антоховою 
О.Ю., асистентом Жебчуком Р.Л. та асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік за 
умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік та к.е.н., асистентом Роговською-Іщук І.В. терміном на 3 роки за умови 
наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Кифяком О.В. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. та к.е.н., асистентом 
Вардеваняном В.А. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 

кафедра обліку, аналізу і аудиту: асистентом Танасієвою М.М., асистентом 
Біляром А.І., асистентом Бонаревим В.В., асистентом Чередниченко М.І. та 
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асистентом Зеленською О.З. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у 
штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку: 
 підручника “Економічна теорія” (автори: проф. Галушка З.І., доц. 

Поченчук Г.М.); 
 колективної монографії  “Сучасні тенденції інституціональних трансформацій 

фінансової системи України” за редакцією д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. 
(рецензенти: д.е.н., проф. Кириленко О.П., д.е.н., проф. Галушка З.І.). 

 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку підручник 
“Економічна теорія” (автори: проф. Галушка З.І., доц. Поченчук Г.М.). 

2. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку колективну 
монографію “Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової 
системи України” за редакцією д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Головуючий на засіданні Вченої ради    доц. Грешко Р.І. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


