
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 24.10.2018 р. 

Присутні – 25 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про організацію навчання на заочній формі. 
2. Затвердження тем та наукових керівників випускних кваліфікаційних робіт. 
3. Затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту за 
спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 
4. Зміна назв освітніх програм кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом. 
5. Затвердження тем кандидатських дисертацій. 
 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. з 
питання організації навчання на заочній формі.  
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Методичній раді розглянути питання щодо особливості викладання 

дисциплін на заочній формі. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально–методичної роботи 
доц. Грешка Р.І. з питання затвердження тем та наукових керівників випускних 
кваліфікаційних робіт.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити теми та наукових керівників випускних кваліфікаційних робіт ОР 

“Бакалавр” та ОР “Магістр”. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження додаткової програми для складання 

кандидатського іспиту за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія 
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економічної думки аспіранта кафедри фінансів і кредиту Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича Кузьмук Світлани Григорівни. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки  аспіранта 
кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича Кузьмук Світлани Григорівни. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом проф. Лопатинського Ю.М. з обґрунтуванням назв освітніх програм 
кафедри економіки підприємства та управління персоналом: 

 спеціальності 076 “Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності” 
освітнього рівня “бакалавр” – “Економіка та організація бізнесу”; 

 спеціальності 076 “Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності” 
освітнього рівня “магістр” – “Управління бізнес-процесами”; 

 спеціальності 051 “Економіка” освітнього рівня “магістр” – “HR-
інжиніринг (інжиніринг людських ресурсів)”. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити освітні програми кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом: 
 “Економіка та організація бізнесу” для освітнього рівня “бакалавр” 

спеціальності 076 “Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності”; 
 “Управління бізнес-процесами” для освітнього рівня “магістр” 

спеціальності 076 “Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності”; 
 “HR-інжиніринг (інжиніринг людських ресурсів)” для освітнього рівня 

“магістр” спеціальності 051 “Економіка”. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом проф. Лопатинського Ю.М. з питанням про затвердження теми 
кандидатської дисертації: 

1) аспіранта кафедри “Економіки підприємства та управління персоналом” 
А.Е. Галицького. Тема дисертаційного дослідження “Інституційні засади розвитку 
аграрного сектора національної економіки” на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність; 

2) аспіранта кафедри “Економіки підприємства та управління персоналом” 
Н.М. Попович. Тема дисертаційного дослідження “Розвиток кластерів як елементів 
мережевої організації економічної системи” на здобуття наукового ступеня 
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кандидата економічних наук зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспіранту кафедри “Економіки 

підприємства та управління персоналом” А.Е. Галицькому. Тема дисертаційного 
дослідження “Інституційні засади розвитку аграрного сектора національної 
економіки” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальності 076  – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

2. Затвердити тему кандидатської дисертації аспіранту кафедри “Економіки 
підприємства та управління персоналом” Н.М. Попович. Тема дисертаційного 
дослідження “Розвиток кластерів як елементів мережевої організації економічної 
системи” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальності 076  – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


