
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 21.12.2018 р. 

Присутні  – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження звітів голів ЕК ОР “магістр”. 
2. Затвердження баз практик студентів 4 курсу. 
3. Рекомендація до друку. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіти голів ЕК: 

Заступника голови ЕК № 1 – Лопатинського Ю.М.  – д.е.н., проф., 
завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом; 

Заступника голови ЕК № 2 – Нікіфорова П.О.  – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри  фінансів і кредиту; 

Заступника голови ЕК № 3 – Саєнка О.С. – к.е.н., доц., завідувача 
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. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 2. 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. 
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 3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку  
 монографії “Еколого-економічні домінанти розвитку аграрної системи” 

авторів: д.е.н., проф. Лопатинського Ю.М. та асистента Меглея В.І.; 
 навчального посібника “Інвестування” авторів: к.е.н., доц. Саінчук Н.В. та 

к.е.н., асист. Семенюка В.О. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати до друку монографію “Еколого-економічні домінанти 
розвитку аграрної системи” авторів: д.е.н., проф. Лопатинського Ю.М. та 
асистента Меглея В.І. 
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Інвестування” авторів: 
к.е.н., доц. Саінчук Н.В. та к.е.н., асист. Семенюка В.О. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
щодо рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студента 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки “Економіка 
підприємства”, група 441 Лакусти Олега Олеговича та стипендії імені Й. 
Шумпетера студентці 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки 
“Менеджмент”, група 411 Величко Марині Іванівні. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної 
адміністрації студента 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки 
“Економіка підприємства”, група 441  Лакусту Олега Олеговича. 
 2. Рекомендувати на призначення стипендії імені Й. Шумпетера студентку 4 
курсу економічного факультету, напрям підготовки “Менеджмент”, група 411  
Величко Марину Іванівну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради      доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради       доц. Маханець Л.Л. 


