ПРОТОКОЛ № 5
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 20.11.2019 р.
Присутні – 25 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміни у складі Вченої ради.
2. Про виявлення та запобігання академічному плагіату у ЧНУ імені Юрія
Федьковича.
3. Обрання на посади доцентів кафедр.
4. Рекомендація навчального посібника на отримання грифу Вченої ради
ЧНУ імені Юрія Федьковича.
5. Рекомендація до друку.
6. Уточнення теми кандидатської дисертації.
7. Надання академічної відпустки аспіранту кафедри фінансів і кредиту.
1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. про зміни у
складі Вченої ради.
УХВАЛИЛИ:
1. Вивести зі складу Вченої ради економічного факультету Никифорак В.А.
та Величко М.І.
2. Ввести до складу Вченої ради економічного факультету голову
профспілки викладачів та співробітників економічного факультету –
Заволічну Т.Р. та голову студентського профкому економічного факультету –
Доліцой О.Ю.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків проф.
Фочука П.М. з питання виявлення та запобігання академічному плагіату у ЧНУ
імені Юрія Федьковича.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Просити ректорат врахувати рекомендації до проекту Положення про
виявлення та запобігання академічному плагіату в ЧНУ імені Юрія Федьковича.
Рішення прийнято одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо обрання
на посаду доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування
Білика Ростислава Романовича та доцента кафедри маркетингу, інновацій та
регіонального розвитку Бурдяка Олега Мирославовича.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії.
2. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії
додається) вважати обраним Бурдяка Олега Мирославовича на посаду доцента
кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку.
3. Згідно результатів таємного голосування (протокол лічильної комісії
додається) вважати обраним Білика Ростислава Романовича на посаду доцента
кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання
рекомендації навчального посібника “Економічна інформатика: лабораторний
практикум” (автори – В.С. Григорків, доценти Р.Р. Білоскурський,
О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, М.В. Григорків, асистент – І.С. Вінничук) на
отримання грифу Вченої ради ЧНУ імені Юрія Федьковича.
УХВАЛИЛИ:
Клопотати перед Вченою радою Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича щодо надання грифу для рекомендованого посібника.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання
рекомендації
до
друку
навчального
посібника
“Бізнес-планування
підприємницької діяльності” (автори: Васильців Т.Г., Варналій З.С., Лупак Р.Л.,
Білик Р.Р.).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Бізнес-планування
підприємницької діяльності” (автори: Васильців Т.Г., Варналій З.С., Лупак Р.Л.,
Білик Р.Р.).
Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: Голову вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо
уточнення теми кандидатської дисертації здобувача кафедри міжнародної
економіки Романюк Надії Василівни “Формування конкурентних переваг ВНЗ на
регіональному рівні”.
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УХВАЛИЛИ:
Уточнити тему кандидатської дисертації здобувача кафедри міжнародної
економіки Романюк Надії Василівни “Формування конкурентних переваг ВНЗ на
регіональному рівні”.
Рішення прийнято одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту д.е.н., проф.
Нікіфорова П.О. про надання академічної відпустки аспіранту кафедри Юрочку
Андрію Дмитровичу.
УХВАЛИЛИ:
Надати академічну відпустку терміном на один рік аспіранту кафедри
Юрочку Андрію Дмитровичу у зв’язку з сімейними обставинами.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

доц. Білоскурський Р.Р.

Секретар Вченої ради

доц. Маханець Л.Л.

