
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 20.02.2019 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 
2. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного 
факультету. 
3. Обрання на вакантні посади. 
4. Рекомендація на присвоєння вченого звання. 
5. Рекомендація до друку. 
6. Затвердження освітньої програми. 
7. Рекомендація до друку тез доповідей учасників студентської наукової 
конференції ЧНУ імені Юрія Федьковича. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з навчально-
методичної роботи Грешка Р.І. з інформацією щодо результатів зимової 
екзаменаційної сесії.  

 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Заслухати результати екзаменаційної сесії на засіданнях кафедри. 
 3. Звернути увагу на дисципліни, в яких якість менша 50% та більша 80%. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування проф. Галушку З.І., зав. кафедрою фінансів і кредиту проф. 
Нікіфорова П.О., зав. кафедрою економіки підприємства та управління персоналом 
проф. Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук 
Т.М. та зав. кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального розвитку проф. 
Буднікевич І.М. з питання про переведення на індивідуальний графік навчання 
наступних студентів денної форми навчання.  
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 УХВАЛИЛИ: 
У зв’язку із працевлаштуванням за спеціальністю, участю у спортивному 

житті університету, народженням дитини та враховуючи успішне навчання 
рекомендувати перевести на індивідуальний графік навчання студентів 
економічного факультету денної форми навчання: 
 спеціальність “Економіка” спеціалізація “Інформаційні технології та 
моделювання в економіці” 
студентку 5 курсу Карп Іонелу Едуардівну; 
студентку 5 курсу Семеняк Христину Володимирівну; 
 спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” 
студента 5 курсу Парфенюка Артура Юрійовича; 
студентку 5 курсу Шкоропаду Олену Аврелівну; 
студента 4 курсу Дияконовича Вадима Миколайовича; 
студентку 4 курсу Максимчук Олександру Віталіївну; 
студентку 3 курсу Мельник Олександру Сергіївну; 
 напрям підготовки “Фінанси і кредит” 
студентку 4 курсу Гулик Юлію Георгіївну; 
студентку 4 курсу Карпюк Валентину Василівну; 
студентку 4 курсу Маніліч Діану Юріївну; 
студентку 4 курсу Ригу Інну Василівну; 
 напрям підготовки “Менеджмент” 
студента 4 курсу Монеску Руслана Юрійовича; 
 напрям підготовки “Маркетинг” 
студентку 4 курсу Тупицю Ліну Василівну; 
студентку 4 курсу Урду Валентину Дмитрівну; 
 спеціальність “Облік і оподаткування”  
студентку 4 курсу Гордійчук Світлану Василівну; 
студентку 4 курсу Кокалко Анастасію Едуардівну; 
студентку 3 курсу Дмитрюк Тетяну Костянтинівну; 
студента 3 курсу Фала Олександра Вячеславовича; 
 напрям підготовки “Облік і аудит” 
студентку 4 курсу Гнідан Ірину Іванівну; 
студента 4 курсу Хому Миколу Володимировича; 
 напрям підготовки “Міжнародна економіка” 
студентку 4 курсу Ляльчук Ірину Любомирівну 
студентку 4 курсу Немченко Аліну Юріївну; 
 спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
студента 5 курсу Костюка Андрія Володимировича; 
студентку 5 курсу Маліцьку Ганну Геннадіївну; 
 спеціальність “Економіка” спеціалізація “Управління персоналом та 
економіка праці” 
студента 4 курсу Урсуляка Дениса Івановича; 
студента 4 курсу Шлапая Михайла Михайловича; 

напрям підготовки “Управління персоналом та економіка праці” 
студентку 4 курсу Закашун Вікторію Сергіївну; 
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студентку 4 курсу Калинич Марію Василівну; 
студентку 4 курсу Ткачук Діану Ігорівну; 

напрям підготовки “Економіка підприємства” 
студента 4 курсу Кіф’яка Володимира Степановича; 
студентку 4 курсу Кудельську Вікторію Олегівну; 
студентку 4 курсу Метліцьку Оксану Петрівну; 
студента 4 курсу Попеску Василя Сергійовича. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо обрання на 
посаду доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування 
Кузьмука Ігоря Ярославовича.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) вважати не обраним Кузьмука Ігоря Ярославовича на посаду доцента 
кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом проф. Лопатинського Ю.М. про рекомендацію асистента (перебуває на 
посаді доцента) кафедри економіки підприємства та управління персоналом Кифяк 
Вікторії Іванівни на присвоєння вченого звання доцента.  

Завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку проф. 
Буднікевич І.М. про рекомендацію в.о. доцента кафедри маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку Зрибнєвої Ірини Павлівни на присвоєння вченого звання 
доцента. 
 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити звіт Кифяк Вікторії Іванівни.  
2. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії 

додається) просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича порушити клопотання перед МОН України про присвоєння Кифяк 
В.І. вченого звання доцента кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом. 

3. Затвердити звіт Зрибнєвої Ірини Павлівни. 
4. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії 

додається) просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича порушити клопотання перед МОН України про присвоєння 
Зрибнєвій І.П. звання доцента кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
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 5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 
доц. Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку монографії “Системні характеристики 
в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: моделі та методи” (автор: к.е.н., 
доц. Маханець Л.Л.). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати до друку монографію “Системні характеристики в 
управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: моделі та методи” (автор: к.е.н., доц. 
Маханець Л.Л.). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії та менеджменту проф. 
Галушку 3.1. з питання затвердження освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізація “Психологія ділового 
адміністрування”). 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі 
спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізація “Психологія ділового 
адміністрування”). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 7. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи 
доц. Запухляка В.М. щодо рекомендації до друку тез доповідей учасників 
студентської наукової конференції ЧНУ імені Юрія Федьковича.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку тези доповідей студентів економічного факультету: 
Андрюк Анна Монетарна політика НБУ: сучасний стан та проблеми 

здійснення 
Бабяк Єлєна Фактори, що впливають на прибуток підприємства 
Баннікова Єлизавета Ринок банківських послуг України: сучасний стан та 

перспективи розвитку 
Баранюк Діана Карт-система туристської дестинації як інструмент 

територіального маркетингу Буковини 
Басараба Вадим Управління дебіторською заборгованістю підприємства 
Белінська Юлія Коучинг як інструмент управління персоналом 
Ваганова Ольга Вплив глобалізаційних процесів на сучасний ринок послуг 
Величко Марина Особливості розробки і реалізації стратегії регіонального 

розвитку 
Гайовська Іванна Інформаційна діяльність аптеки та її автоматизація 
Городніцький Денис Моделювання залежності обсягу залучення інвестицій від 

рівня стійкості фінансової системи 
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Дехтярьова Світлана Інвестиційна діяльність банків України в сучасних умовах 
господарювання 

Дмитрієва Ольга Актуальні проблеми функціонування Пенсійного фонду 
України 

Загарчук Валентин Особливості мотивації персоналу в умовах економічної 
нестабільності 

Іщенко Інна Інновації як важлива ознака конкурентоспроможних 
страховиків 

Куделько Крістіна Необхідність управління фінансовими потоками на 
підприємстві 

Кузьмук Наталія Конкурентоспроможність операційної функції суб’єкта 
господарювання 

Лаврук Іванна Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні 
Масира Галина Доходи і витрати банків України 
Маханець Богдан Визначення оптимальної структури валютного портфелю 
Мельник Анастасія Деякі питання сучасної структури споживання предметів 

розкоші у світі 
Мельник Тетяна Комунікаційні заходи в digital-середовищі 
Миколишин Юлія Місце економічної діагностики в системі стратегічного 

менеджменту підприємства 
Мусійчук Ірина Конкурентоспроможність у сфері громадського харчування 
Никоряк Юлія Сучасне дистанційне обслуговування банків 
Нікіфоров Петро Іноземний капітал в банківській системі України: позитиви і 

негативи 
Опеченик Василь Кредитно-інвестиційна діяльність банків 
Орлецька Марта Особливості кредитування підприємницького сектору 

банками 
Павлюк Андрій Використання схем поєднання кольорів у політичному 

маркетингу 
Руснак Дмитро Зарубіжний досвід модернізації пенсійних систем 
Руснак Максим Створення веб-сайту наукового журналу на основі Open 

Journal System 
Санду Марія Оцінка активних операцій банків України 
Семеняк Христина Автоматизація діяльності пункту екстреної медичної 

допомоги 
Сеньовська Яна Мерчандайзинг як інструмент просування товарів на 

підприємствах роздрібної торгівлі 
Тихенька Яна Управління фінансовими ресурсами малих підприємств 
Урда Валентина Значення маркетингу для промислових підприємств України 
Чоботар Каріна Актуальність чат-ботів у сучасному світі 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


