
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 28.11.2018 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розширення співпраці між інститутом фізико-технічних та 
компʼютерних наук та економічним факультетом. 
2. Про стан та перспективи включення Наукового вісника Чернівецького 
університету. Економіка до наукометричних баз. 
3. Рекомендація до друку. 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р., 
директора інститута фізико-технічних та компʼютерних наук проф. 
Ангельського О.В., помічника директора з навчально-організаційної та 
навчально-методичної роботи Бесагу Р.М. та зав. кафедри оптики та видавничо-
поліграфічної справи проф. Ушенка О.Г. з питання розширення співпраці між 
інститутом фізико-технічних та компʼютерних наук та економічним факультетом.  

У обговоренні прийняли участь проф. Лопатинський Ю.М., проф. 
Буднікевич І.М., проф. Григорків В.С., проф. Нікіфоров П.О., доц. Саєнко О.С., 
доц. Сторощук Б.Д. та доц. Ярошенко О.І. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати та сприяти роботі репозитарію. 
2. Сприяти співпраці в науковій сфері між інститутом фізико-технічних та 

компʼютерних наук та економічним факультетом. 
3. Проводити спільні конференції. 
4. Розглянути можливості створення спільних освітніх програм. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Асистента кафедри економічної теорії, менеджменту та 

адміністрування Грунтковського В.Ю. щодо стану та перспектив включення 
Наукового вісника Чернівецького університету. Економіка до наукометричних 
баз.  
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УХВАЛИЛИ:  
1. Забезпечити присвоєння кожному опублікованому матеріалу 

міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. 
2. Здійснити заходи для розширення міжнародного складу рецензентів 

журналу. 
3. Здійснити включення вісника до бази Directory of open access journals. 
4. Розширити географію авторів публікацій, включаючи іноземних. 
5. Стимулювати включення до складу редакційної колегії семи фахівців, які 

мають публікації Web of Science Core Collection та/або Scopus. 
6. Забезпечити входження вісника до переліку видань категорії «Б». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 

Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку 
 навчального посібника Марусяк Н.Л. “Фінанси підприємств” (рецензенти: 

д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Галушка З.І., начальник управління Західного офісу 
Держаудитслужби в Чернівецькій області Перепічка П.В.) з грифом Вченої 
ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; 

 збірника практичних завдань “Економіка підприємства” з грифом Вченої ради 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: к.е.н., доц. Кифяк В.І., к.е.н., доц. 
Ксьондз С.В., к.е.н. Тодорюк С.І., к.е.н, Антохова І.М.); 

 підручника “Економіка в ретроспективі”' для студентів економічних 
спеціальностей авторів к.е.н., асист. Заволічної Т.Р. та доц. Соболєва В.О. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку навчальний 

посібник Марусяк Н.Л. “Фінанси підприємств” з грифом Вченої ради 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

2. Рекомендувати до друку збірник практичних завдань “Економіка 
підприємства” з грифом Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: к.е.н., доц. 
Кифяк В.І., к.е.н., доц. Ксьондз С.В., к.е.н. Тодорюк С.І., к.е.н, Антохова І.М.). 

3. Рекомендувати до друку підручник “Економіка в ретроспективі”' для 
студентів економічних спеціальностей авторів к.е.н., асист. Заволічної Т.Р. та доц. 
Соболєва В.О. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Вченої ради      доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради       доц. Маханець Л.Л. 


