
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 23.10.2019 р. 

Присутні – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про перевірку кваліфікаційних робіт на запозичення (плагіат). 
2. Затвердження тем та наукових керівників кваліфікаційних робіт 
(бакалавр, магістр, доктор філософії). 
3. Рекомендації на отримання вченого звання доцента. 
4. Затвердження теми дисертації. 
5. Затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту. 
6. Затвердження програми вступного іспиту на здобуття третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 
 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально–методичної роботи 
доц. Грешка Р.І. з питання про перевірку кваліфікаційних робіт на запозичення 
(плагіат).  
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Заслухати інформацію щодо перевірки магістерських робіт на 

запозичення на засіданнях кафедри. 
2. Науковим керівникам довести основні положення та параметри роботи 

системи UNICHECK по перевірці наукових, кваліфікаційних та інших робіт до 
студентів усіх курсів економічного факультету. 

3. Встановити наступні вимоги до перевірки кваліфікаційних робіт: 
• використовувати два етапи перевірки: Перший – перевірка на 

схожість із архівом університетської бібліотеки. Другий – перевірка 
на схожість із Інтернет ресурсами; 

• перевірка на схожість із ресурсами Інтернет та наявність некоректних 
запозичень буде здійснюватися в межах таких частин роботи: вступ, 
три розділи, висновки; 

• схожість – до 20 % некоректних запозичень (плагіату) та не більше 5 
% некоректних запозичень із одного джерела; 

• цитування – не більше 20 % від обсягу основного тексту; 
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• вилучення текстових конструкцій та фраз, які включатимуть не 
більше 8-10 слів та 1-5%. 

 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: Голову вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання 
затвердження тем та наукових керівників кваліфікаційних робіт (бакалавр, 
магістр, доктор філософії). Кожна кафедра подала списки тем кваліфікаційних 
робіт і відповідно їх наукових керівників. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити теми та наукових керівників кваліфікаційних робіт. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
3. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради економічного факультету 

доц. Білоскурського Р.Р. з питання рекомендації Харабари Віолети Миколаївни на 
присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів і кредиту та звіт 
Харабари В.М. про педагогічну, наукову, навчальну, методичну, організаційну та 
виховну роботу на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту економічного 
факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Схвалити звіт Харабари Віолети Миколаївни. 
2. Затвердити протокол лічильної комісії. 
3. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії 

додається) просити Вчену раду Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича порушити клопотання перед МОН 
України про присвоєння Харабарі Віолеті Миколаївні звання доцента 
кафедри фінансів і кредиту. 

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 Євчук Христини-
Ірини Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальності 051 – Економіка. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити тему кандидатської дисертації “Організаційно-економічний 

механізм управління відходами виробництва продукції сільського господарства” 
аспіранту кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Євчук 
Христині-Ірині Василівні.  
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2. Науковим керівником призначити д.е.н. Білоскурського Р.Р. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання 

затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил, регіональна економіка 
здобувача кафедри міжнародної економіки Романюк Надії Василівни. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі 

спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил, регіональна економіка 
здобувача кафедри міжнародної економіки Романюк Надії Василівни. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Голову вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання 
затвердження програми вступного іспиту на здобуття третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програму вступного іспиту на здобуття третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
Голова Вченої ради      доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради      доц. Маханець Л.Л. 


