
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 23.12.2019 р. 

Присутні  – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК. 
2. Рекомендації на продовження контрактів. 
3. Затвердження баз практик студентів 3 та 4 курсу. 
4. Рекомендація до друку. 
5. Рекомендація студентів на іменні стипендії.  
6. Затвердження уточненої теми докторської дисертації к.е.н., доцента 
кафедри міжнародної економіки Білик Руслани Сергіївни та призначення 
наукового консультанта. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіти голів ЕК: 

Заступника голови ЕК № 1 – Кобелю З.І. – к.е.н., доц. кафедри економіки 
підприємства та управління персоналом; 

Заступника голови ЕК № 2 – Нікіфорова П.О.  – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри  фінансів і кредиту; 

Заступника голови ЕК № 3 – Саєнка О.С. – к.е.н., доц., завідувача 
міжнародної економіки; 

Заступника голови ЕК № 4 – Ковальчук Т.М. – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри обліку, аналізу, і аудиту; 

Заступника голови ЕК № 5 – Буднікевич І.М. – д.е.н., проф., завідувача 
кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку; 

Заступника голови ЕК № 6 – Галушку З.І. – д.е.н., проф., завідувача кафедри 
економічної теорії, менеджменту та адміністрування; 

Заступника голови ЕК № 7 – Григорківа В.С. – д.ф.-м.н., проф., завідувача 
кафедри економіко-математичного моделювання. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
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 2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою економіки підприємства та управління 
персоналом проф. Лопатинського Ю.М. та завідувача кафедри обліку, аналізу і 
аудиту проф. Ковальчук Т.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених 
строкових трудових договорів з викладачами факультету: доцентом кафедри 
економіки підприємства та управління персоналом Сибиркою Людмилою 
Анатоліївною терміном на 5 років та доцентом кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Михалків Аллою Анатоліївною терміном на 2 роки. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Рекомендувати продовжити термін дії строкового трудового договору на 
посаді доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом 
Сибирці Людмилі Анатоліївні терміном на 5 років з 03.02.2020 р. за умови 
наявності ставок у штатному розписі. 
 2. Рекомендувати продовжити термін дії строкового трудового договору на 
посаді доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Михалків Аллі Анатоліївні 
терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. з 
інформацією щодо баз практики студентів 3-го курсу спеціальність “Маркетинг” 
та 4-го курсу всіх спеціальнотей.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити бази практики студентів 3 курсу спеціальності “Маркетинг”. 

2. Затвердити бази практики студентів 4 курсу економічного факультету. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку  
 навчального посібника “Інновації” укладачів: Л. Водянки, Л. Сибирки, 

В. Підгірної та В. Кифяк; 
 навчального посібника “Організація торгівлі” укладачів З. Кобелі, 

Л. Сибирки та О. Мельника; 
 навчального посібника “Ціноутворення у підприємницькій діяльності: 

навчальний посібник у термінах і таблицях” укладачів: Кифяк В.І. 
Водянки Л.Д., Сибирки Л.A. для студентів бакалаврату усіх спеціальностей; 

 навчально-методичного посібника “Фінансові інструменти економічного 
розвитку” колективу авторів у складі П.О. Нікіфорова, Н.М. Краус, 
К.М. Краус, Г.М. Поченчук; 

 навчального посібника “Методика викладання фахових дисциплін” 
колективу авторів у складі П.О. Нікіфорова, Н.М. Краус, К.М. Краус, 
В.Л. Осецького. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Інновації” укладачів Л. 
Водянки, Л. Сибирки, В. Підгірної та В. Кифяк. 
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Організація торгівлі” 
укладачів З. Кобелі, Л. Сибирки та О. Мельника. 
 3. Рекомендувати до друку навчального посібника “Ціноутворення у 
підприємницькій діяльності: навчальний посібник у термінах і таблицях” 
укладачів: Кифяк В.І. Водянки Л.Д., Сибирки Л.A. для студентів бакалаврату усіх 
спеціальностей. 
 4. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник “Фінансові 
інструменти економічного розвитку” колективу авторів у складі П.О. Нікіфорова, 
Н.М. Краус, К.М. Краус, Г.М. Поченчук. 
 5. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Методика викладання 
фахових дисциплін” колективу авторів у складі П.О. Нікіфорова, Н.М. Краус, 
К.М. Краус, В.Л. Осецького. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
щодо рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студента 3 курсу економічного факультету, спеціальності “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність”, групи 376 Мельнику Ярославу Васильовичу та 
стипендії імені М. Грушевського студентці 4 курсу економічного факультету, 
спеціальність “Економіка” (“Економічна кібернетика”), група 451 Чоботар Каріні 
Валентинівні. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної 
адміністрації студента 3 курсу економічного факультету, спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, групи 376 Мельника Ярослава 
Васильовича. 
 2. Рекомендувати на призначення стипендії імені М. Грушевського 
студентку 4 курсу економічного факультету, спеціальність “Економіка” 
(“Економічна кібернетика”), група 451 Чоботар Каріну Валентинівну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 6. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
про затвердження уточненої теми докторської дисертації к.е.н., доцента кафедри 
міжнародної економіки Білик Руслани Сергіївни: “Інноваційно-інвестиційні 
механізми модернізації національної економіки в умовах глобалізації” зі 
спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 
та призначення наукового консультанта. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити уточнену тему докторської дисертації к.е.н., доцента кафедри 
міжнародної економіки Білик Руслани Сергіївни: “Інноваційно-інвестиційні 
механізми модернізації національної економіки в умовах глобалізації” зі 
спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

2. Призначити науковим консультантом доктора економічних наук, 
професора Циганова Сергія Андрійовича на безоплатній основі.  
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Вченої ради      доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради       доц. Маханець Л.Л. 


