
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 25.04.2018 р. 

Присутні – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Звіт про наукову роботу на економічному факультеті за 2017 рік. 
2. Аналіз функціонування WEB-сайту економічного факультету. 
3. Затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук. 
4. Рекомендація до друку навчального посібника. 
5. Затвердження білетів комплексного іспиту. 
 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи 
доц. Запухляка В.М. зі звітом про наукову роботу на економічному факультеті за 
2017 рік.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Опублікувати (подати до друку) протягом 2018 року не менше 2 (професор), 
1 (доцент) статей у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз даних, для асистентів − 1-2 статті у фахових журналах (пріоритет − видання, що 
входять до міжнародних наукометричних баз даних). 

2. Оперативно оновлювати інформацію у наукових профілях Google Scholar, 
розміщувати повнотекстові версії статей у мережі Інтернет (репозитарії) з метою 
збільшення цитованості та індексу Гірша.  

3. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на адаптацію до вимог 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України  та на включення 
Наукового вісника ЧНУ: серія Економіка до наукометричної бази даних Copernicus. 

4. Активізувати роботу щодо участі у міжнародних наукових проектах, а 
також підготовки та укладання держбюджетних і госпдоговірних НДР. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з міжнародних 
звʼязків доц. Верстяка А.В. з інформацією про функціонування WEB-сайту 
економічного факультету. 
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 УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Впровадити мультимову на сайті. 
3. Розробити і додати сторінку факультету в Instagram. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування проф. Галушку З.І про затвердження тем дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

 к.е.н., доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Сторощука Богдана Дмитровича; 

 к.е.н., асистента кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Кузьмука Ігора Ярославовича. 

 
 УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук к.е.н., доценту кафедри економічної теорії, менеджменту 
та адміністрування Сторощуку Богдану Дмитровичу “Системна парадигма 
економічної влади”. 

2. Науковим консультантом Сторощуку Богдану Дмитровичу призначити 
проф. Галушку З.І. 

3. Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук к.е.н., асистенту кафедри економічної теорії, 
менеджменту та адміністрування Кузьмуку Ігорю Ярославовичу “Дифузія 
віртуальних фінансових інструментів в умовах глобалізації”. 

4. Науковим консультантом Кузьмуку Ігорю Ярославовичу призначити проф. 
Нікіфорова П.О. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку навчального посібника з курсу 
“Міжнародний бізнес”. Рецензенти навчального посібника – к.е.н., доц. Грешко Р.І. 
та к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку навчальний посібник з курсу “Міжнародний бізнес”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо затвердження білетів комплексного іспиту з навчальних дисциплін 
“Економічна кібернетика”, “Інформаційні системи і технології в управлінні” та 
“Моделювання економіки” для студентів напряму підготовки “Економічна 
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кібернетика”, спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна 
кібернетика”). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити білети комплексного іспиту з навчальних дисциплін “Економічна 
кібернетика”, “Інформаційні системи і технології в управлінні” та “Моделювання 
економіки” для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика”, 
спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


