
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 22.04.2019 р. 

Присутні – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Рекомендація Вченій раді університету для обрання на посаду завідувачів 
кафедр. 
2. Продовження терміну дії контрактів та стокових договорів. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо 
рекомендації Вченій раді Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича на посаду завідувача кафедри маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку та на посаду завідувача кафедри економіко-математичного 
моделювання.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити протоколи лічильної комісії. 
 2. За результатами таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) рекомендувати Григорківа Василя Степановича на посаду завідувача 
кафедри економіко-математичного моделювання. 
 3. За результатами таємного голосування (протокол лічильної комісії 
додається) рекомендувати Буднікевич Ірину Михайлівну на посаду завідувача 
кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку проф. Буднікевич І.М. та зав. кафедрою економіки підприємства та 
управління персоналом проф. Лопатинського Ю.М. щодо продовження терміну дії 
раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з викладачами 
факультету: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом Вінничук О.Ю. 
терміном на 5 років; доцентом Маханець Л.Л. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом 
Скращук Л.В. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Вінничуком І.С. терміном на 
3 роки за умови наявності ставок у штатному розписі; 
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кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Зрибнєвою І.П. терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. терміном на 3 роки; 
к.е.н., асистентом Гавриш І.І. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом 
Вардеваняном В.А. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 

кафедра економіки підприємства та управління персоналом: доцентом 
Ксьондзом С.В. терміном на 5 років; доцентом Антоховою І.М. терміном на 5 років; 
доцентом Кобелею З.І. терміном на 5 років; доцентом Никифорак В.А. терміном на 
1 рік; к.е.н., асистентом Мельником О.І. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом 
Мельник А.Г. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Прокопець Л.В. терміном на 2 
роки; к.е.н., асистентом Кутаренко Н.Я. терміном на 2 роки та к.е.н., асистентом 
Тодорюком С.І. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 
контрактів з викладачами: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом Вінничук О.Ю. 
терміном на 5 років; доцентом Маханець Л.Л. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом 
Скращук Л.В. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Вінничуком І.С. терміном на 
3 роки за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Зрибнєвою І.П. терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. терміном на 3 роки; 
к.е.н., асистентом Гавриш І.І. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом 
Вардеваняном В.А. терміном на 3 роки за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 

кафедра економіки підприємства та управління персоналом: доцентом 
Ксьондзом С.В. терміном на 5 років; доцентом Антоховою І.М. терміном на 5 років; 
доцентом Кобелею З.І. терміном на 5 років; доцентом Никифорак В.А. терміном на 
1 рік; к.е.н., асистентом Мельником О.І. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом 
Мельник А.Г. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Прокопець Л.В. терміном на 2 
роки; к.е.н., асистентом Кутаренко Н.Я. терміном на 2 роки та к.е.н., асистентом 
Тодорюком С.І. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


