
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 18.09.2019  р. 

Присутні – 21 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Інформація про зміни у навчальному процесі. 
2. Рекомендація асистента кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку Бабух Ілони Борисівни на присвоєння вченого звання доцента. 
3. Про зміни в навчальному плані 2019-2020 рр. першого рівня вищої школи 
“Бакалавр” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. 
4. Затвердження теми дисертації аспіранта кафедри економічної теорії, 
менеджменту і адміністрування Строміловій Каріні Андріївні на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук. 
 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Ректора ЧНУ проф. Петришина Р.І. про зміну в навчальному 
процесі. Було зазначено, що навчання триває 17 тижнів: 15 тижнів – аудиторне, 2 – 
індивідуальне. Сесія планується в січні.  
 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію взяти до відома. 

  
 

2. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради економічного факультету 
доц. Білоскурського Р.Р. з питання рекомендації асистента кафедри маркетингу, 
інновацій та регіонального розвитку Бабух Ілони Борисівни на присвоєння вченого 
звання доцента та звіт Бабух І.Б. про роботу на посаді асистента кафедри 
маркетингу, інновацій та регіонального розвитку після захисту кандидатської 
дисертації (січень 2014 – серпень 2019 pp.). 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Схвалити звіт Бабух Ілони Борисівни. 
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 Бабух Ілоні Борисівні звання доцента кафедри маркетингу, 
інновацій та регіонального розвитку. 
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Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук 

Т.М. про зміни в навчальному плані 2019-2020 рр. першого рівня вищої школи 
“Бакалавр” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Атестацію випускників першого рівня вищої школи “Бакалавр” за 

спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” здійснювати у формі атестаційного 
екзамену. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку З.І. про затвердження теми дисертації аспіранта 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Строміловій Каріні 
Андріївні на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальності 051 – Економіка. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити тему кандидатської дисертації “Розвиток ринку вторинних 

ресурсів України в умовах циркулярної економіки” аспіранту кафедри економічної 
теорії, менеджменту і адміністрування Строміловій Каріні Андріївні. 

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

 

Секретар Вченої ради       доц. Маханець Л.Л. 


