
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 15.05.2019 р. 

Присутні – 22 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження навчальних планів ОР “бакалавр”, ОР “магістр” усіх освітніх 
програм економічного факультету. 
2. Рекомендація Вченій раді ЧНУ щодо відкриття освітньої програми “ 
Маркетинг готельного, ресторанного та туристичного бізнесу” спеціальності 
“Маркетинг” (ОР “бакалавр”). 
3. Звіт про навчально-виховну роботу на економічному факультеті. 
4. Продовження терміну дії контрактів та стокових договорів. 
5. Про академічну доброчинність та доброчесність. 
6. Рекомендація до участі у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти завідувача 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, д.е.н., проф. 
Галушки З.І. 
7.Рекомендація до друку. 
8. Затвердження баз практики студентів III курсу. 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо 
затвердження навчальних планів ОР “бакалавр”, ОР “магістр” усіх освітніх програм 
економічного факультету. У зв’язку із введенням в дію нових Стандартів вищої 
освіти та модернізацією існуючих, прошу затвердити зміни до освітньо-професійних 
програм та навчальні плани з  1 вересня 2019 року: 
1) зі спеціальності “Економіка”: 
 “Управління персоналом та економіка праці” для першого (бакалаврського) 

рівня; 
 “Економічна кібернетика” для першого (бакалаврського)  рівня; 
 “Аналітична економіка” для першого (бакалаврського) та  другого 

(магістерського) рівнів; 
 “Інформаційні технології та моделювання в економіці” для другого 

(магістерського) рівня; 
 “HR–інжиніринг (Управління людськими ресурсами)” для другого 

(магістерського) рівня; 
2) зі спеціальності “Облік і оподаткування: 
 “Облік і оподаткування” для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів; 
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3) зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”: 
 “Фінанси, банківська справа та страхування” для першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів; 
4) зі спеціальності “Менеджмент”: 
 “Менеджмент організацій і адміністрування” для першого (бакалаврського) та  

другого (магістерського) рівнів; 
 “Психологія ділового адміністрування” для другого (магістерського) рівня; 

5) зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини”: 
 “Міжнародні економічні відносини” для першого (бакалаврського) та  другого 

(магістерського) рівнів; 
6) зі спеціальності “Маркетинг”: 
 “Маркетинг” для першого (бакалаврського) та  другого (магістерського) 

рівнів; 
 “Маркетинг ресторанного, готельного та туристичного бізнесу” для першого 

(бакалаврського) рівня; 
7) зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”: 
 “Економіка та організація бізнесу” для першого (бакалаврського) рівня; 
 “Управління бізнес-процесами” для другого (магістерського) рівня. 

 
 УХВАЛИЛИ: 
 У зв’язку із введенням в дію нових Стандартів вищої освіти та модернізацією 
існуючих, прошу затвердити зміни до освітньо-професійних програм та нові 
навчальні плани з 1 вересня 2019 року: 
1) зі спеціальності “Економіка”: 
 “Управління персоналом та економіка праці” для першого (бакалаврського) 

рівня; 
 “Економічна кібернетика” для першого (бакалаврського)  рівня; 
 “Аналітична економіка” для першого (бакалаврського) та  другого 

(магістерського) рівнів; 
 “Інформаційні технології та моделювання в економіці” для другого 

(магістерського) рівня; 
 “HR – інжиніринг (Управління людськими ресурсами)” для другого 

(магістерського) рівня; 
2) зі спеціальності “Облік і оподаткування: 
 “Облік і оподаткування” для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів; 
3) зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”: 
 “Фінанси, банківська справа та страхування” для першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів; 
4) зі спеціальності “Менеджмент”: 
 “Менеджмент організацій і адміністрування” для першого (бакалаврського) та  

другого (магістерського) рівнів; 
 “Психологія ділового адміністрування” для другого (магістерського) рівня; 

5) зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини”: 
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 “Міжнародні економічні відносини” для першого (бакалаврського) та  другого 
(магістерського) рівнів; 

6) зі спеціальності “Маркетинг”: 
 “Маркетинг” для першого (бакалаврського) та  другого (магістерського) 

рівнів; 
 “Маркетинг ресторанного, готельного та туристичного бізнесу” для першого 

(бакалаврського) рівня; 
7) зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”: 
 “Економіка та організація бізнесу” для першого (бакалаврського) рівня; 
 “Управління бізнес-процесами” для другого (магістерського) рівня. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедрою маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку доц. Черданцеву І.Г. щодо рекомендації Вченій раді ЧНУ 
щодо відкриття освітньої програми “Маркетинг ресторанного, готельного та 
туристичного бізнесу” спеціальності “Маркетинг” (ОР “бакалавр”).  
 
 УХВАЛИЛИ:  

Затвердити освітню програму підготовки бакалаврів зі спеціальності 075 
Маркетинг (спеціалізація “Маркетинг ресторанного, готельного та туристичного 
бізнесу”) галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з навчально-

виховної роботи доц. Філіпчук Н.В. зі звітом про навчально-виховну роботу на 
економічному факультеті.  
 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт про навчально-виховну роботу та виконання плану виховної роботи 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича за 2018-2019 навчальний рік затвердити. 

2. Активізувати роботу кураторів у позанавчальний час. 
3. Звіт розмістити на сайті. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. 

та зав. кафедрою міжнародної економіки доц. Саєнка О.С щодо продовження 
терміну дії раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з 
викладачами факультету: 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Грешком Р.І. терміном на 5 років; 
доцентом Харабарою В.М. терміном на 2 роки; доцентом Саінчук Н.В. терміном на 
5 років; доцентом Марусяк Н.Л. терміном на 5 років; асистентом Антоховою О.Ю. 
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терміном на 1 рік; асистентом Брязкало А.Є. терміном на 1 рік; асистентом 
Жебчуком Р.Л. терміном на 1 рік; асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік; 
асистентом Семенюком В.О. терміном на 1 рік та к.е.н., асистентом Легкоступом І.І. 
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік; доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Роговською-
Іщук І.В. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Марченко Т.В. терміном на 3 роки 
за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  

Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 
контрактів з викладачами: 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Грешком Р.І. терміном на 5 років; 
доцентом Харабарою В.М. терміном на 2 роки; доцентом Саінчук Н.В. терміном на 
5 років; доцентом Марусяк Н.Л. терміном на 5 років; асистентом Антоховою О.Ю. 
терміном на 1 рік; асистентом Брязкало А.Є. терміном на 1 рік; асистентом 
Жебчуком Р.Л. терміном на 1 рік; асистентом Крупеєм О.М. терміном на 1 рік; 
асистентом Семенюком В.О. терміном на 1 рік та к.е.н., асистентом Легкоступом І.І. 
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік; доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Роговською-
Іщук І.В. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Марченко Т.В. терміном на 3 роки 
за умови наявності ставок у штатному розписі. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо академічної 

доброчесності та доброчесності.  
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію взяти до відома. 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради економічного факультету доц. 

Білоскурського Р.Р. щодо рекомендації до участі у конкурсі з відбору членів 
галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, д.е.н., 
проф. Галушки Зою Іванівну.  
 
 УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування, д.е.н., проф. Галушку Зою Іванівни до участі у конкурсі з відбору 
членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 
доц. ГрешкаР.І. щодо рекомендації до друку: 

 навчального посібника “Історія бухгалтерського обліку” авторів д.е.н., 
проф. Ковальчук Т.М. та к.е.н., доц. Михалків А.А. з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., 
проф. Бутинець Ф.Ф. та д.е.н. проф. Саблук П.Т.); 

 підручника для бакалаврів “Фінанси, банківська справа та страхування” під 
редакцією д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. та к.е.н., доц. Бак Н.А. з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри 
банківської справи ТНЕУ Дзюблюк О.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. І.Франка Крупка М.І.). 

 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Історія бухгалтерського 
обліку” авторів д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. та к.е.н., доц. Михалків А.А. з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича”. 

2. Рекомендувати до друку підручник для бакалаврів “Фінанси, банківська 
справа та страхування” під редакцією д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. та к.е.н., доц. 
Бак Н.А. з грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича”. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

 8. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. щодо 
затвердження баз практик студентів 3-го курсу. Студенти 3-го курсу йдуть на 
практику з 24.06.2019 р. Бази практик узгоджені. Готується наказ в ректорат. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити бази практик студентів 3-го курсу. 
 Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


