ПРОТОКОЛ № 7
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 12.02.2020 р.
Присутні – 26 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.
2. Обговорення претендентів на посаду завідувача кафедри економіки
підприємства та управління персоналом.
3. Переведення студентів на індивідуальний графік навчання.
4. Про відрахування з аспірантури 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил та
регіональна економіка” аспірантки кафедри міжнародної економіки.
5. Про внесення змін до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти “Управління персоналом та економіка праці” підготовки
фахівців за спеціальністю 051 Економіка.
6. Рекомендація до друку.
7. Рекомендація до друку тез доповідей учасників студентської наукової
конференції ЧНУ імені Юрія Федьковича.
8. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи.
9. Затвердження програм фахових іспитів.

1. СЛУХАЛИ: Доц. кафедри економічної теорії, менеджменту і
адміністрування Антохова А.А. та доц. кафедри економіко-математичного
моделювання Ярошенко О.І. з інформацією про результати зимової
екзаменаційної сесії.
УХВАЛИЛИ:
1. . Інформацію взяти до відома.
2. Таблиці успішності розіслати на кафедри.
3. Провести аналіз зимової сесії на засіданнях кафедри.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурський P.P.
щодо обговорення претендентів на посаду завідувача кафедри економіки
підприємства та управління персоналом.
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УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії.
2. За результатами таємного голосування (протокол лічильної комісії
додається) рекомендувати проф. Лопатинського Юрія Михайловича на посаду
завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання
проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О.,
зав. кафедрою економіки підприємства та управління персоналом проф.
Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук
Т.М. та зав. кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального розвитку проф.
Буднікевич І.М. з питання про переведення на індивідуальний графік навчання
наступних студентів денної форми навчання:
спеціальність “Економіка” спеціалізація “Інформаційні технології та
моделювання в економіці”
студентку 5 курсу
Стрільчук Яну Іванівну;
студентку 5 курсу
Шевчук Наталію Віталіївну;
студентку 4 курсу
Андріїшин Олександру Степанівну;
студента 4 курсу
Коцура Романа Миколайовича;
студента 4 курсу
Томашовського Олександра Миколайовича;
студентку 4 курсу
Томашовську Софію Володимирівну;
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
студентку 5 курсу
Гнідан Ірину Іванівну;
студентку 4 курсу
Курячей Анастасію Андріївну;
студентку 4 курсу
Мельник Олександру Сергіївну;
спеціальність “Маркетинг”
студентку 5 курсу
Скапчук Уляну Володимирівну;
студентку 5 курсу
Урду Валентину Дмитрівну;
студентку 4 курсу
Боднарюк Оксану Василівну;
спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
студента 4 курсу
Гуліду Ігоря Вікторовича;
студентку 3 курсу
Геренду Олену Андріївну;
студента 3 курсу
Михайлюка Андрія Васильовича;
спеціальність “Економіка” спеціалізація “Управління персоналом та
економіка праці”
студентку 4 курсу
Губинець Анастасію Сергіївну;
студентку 4 курсу
Кабась Катерину Вікторівну;
студентку 4 курсу
Лавренюк Каріну Георгіївну;
студентку 3 курсу
Кріль Вікторію Іванівну;
студентку 3 курсу
Тодоріко Ірину Миколаївну;
спеціальність “Економіка” спеціалізація “HR-інжиніринг (управління
людськими ресурсами)”
студента 5 курсу
Навольського Івана Миколайовича;
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спеціальність “Міжнародні економічні відносини”
студента 3 курсу
Бажанського Вадима Андрійовича;
студента 3 курсу
Гіссу Артемія Костянтиновича;
студентку 3 курсу
Костеняк Ксенію Олександрівну;
студента 3 курсу
Костинюка Максима Степановича;
студента 3 курсу
Кравченка Германа Андрійовича;
студента 3 курсу
Назарчука Андрія Васильовича;
студентку 3 курсу
Смеречанську Єлизавету Іванівну;
студентку 3 курсу
Чокобок Юлію Іллівну;
студента 2 курсу
Рябого Артема Владиславовича;
студента 2 курсу
Рябого Дениса Владиславовича;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 5 курсу
Кокалко Анастасію Едуардівну;
студентку 5 курсу
Коршівську Анастасію Сергіївну;
студентку 5 курсу
Мукомелу Ірину Михайлівну;
студентку 5 курсу
Скіпу Анну Дмитрівну;
студента 5 курсу
Хому Миколу Володимировича;
студента 4 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 3 курсу
Сіньковську Діану Сергіївну;
студента 2 курсу
Жижияна Сергія Сергійовича.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку із працевлаштуванням за спеціальністю, участю у спортивному
житті університету, народженням дитини та враховуючи успішне навчання
рекомендувати перевести на індивідуальний графік навчання студентів
економічного факультету денної форми навчання:
спеціальність “Економіка” спеціалізація “Інформаційні технології та
моделювання в економіці”
студентку 5 курсу
Стрільчук Яну Іванівну;
студентку 5 курсу
Шевчук Наталію Віталіївну;
студентку 4 курсу
Андріїшин Олександру Степанівну;
студента 4 курсу
Коцура Романа Миколайовича;
студента 4 курсу
Томашовського Олександра Миколайовича;
студентку 4 курсу
Томашовську Софію Володимирівну;
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
студентку 5 курсу
Гнідан Ірину Іванівну;
студентку 4 курсу
Курячей Анастасію Андріївну;
студентку 4 курсу
Мельник Олександру Сергіївну;
спеціальність “Маркетинг”
студентку 5 курсу
Скапчук Уляну Володимирівну;
студентку 5 курсу
Урду Валентину Дмитрівну;
студентку 4 курсу
Боднарюк Оксану Василівну;
спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
студента 4 курсу
Гуліду Ігоря Вікторовича;
студентку 3 курсу
Геренду Олену Андріївну;
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студента 3 курсу
Михайлюка Андрія Васильовича;
спеціальність “Економіка” спеціалізація “Управління персоналом та
економіка праці”
студентку 4 курсу
Губинець Анастасію Сергіївну;
студентку 4 курсу
Кабась Катерину Вікторівну;
студентку 4 курсу
Лавренюк Каріну Георгіївну;
студентку 3 курсу
Кріль Вікторію Іванівну;
студентку 3 курсу
Тодоріко Ірину Миколаївну;
спеціальність “Економіка” спеціалізація “HR-інжиніринг (управління
людськими ресурсами)”
студента 5 курсу
Навольського Івана Миколайовича;
спеціальність “Міжнародні економічні відносини”
студента 3 курсу
Бажанського Вадима Андрійовича;
студента 3 курсу
Гіссу Артемія Костянтиновича;
студентку 3 курсу
Костеняк Ксенію Олександрівну;
студента 3 курсу
Костинюка Максима Степановича;
студента 3 курсу
Кравченка Германа Андрійовича;
студента 3 курсу
Назарчука Андрія Васильовича;
студентку 3 курсу
Смеречанську Єлизавету Іванівну;
студентку 3 курсу
Чокобок Юлію Іллівну;
студента 2 курсу
Рябого Артема Владиславовича;
студента 2 курсу
Рябого Дениса Владиславовича;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 5 курсу
Кокалко Анастасію Едуардівну;
студентку 5 курсу
Коршівську Анастасію Сергіївну;
студентку 5 курсу
Мукомелу Ірину Михайлівну;
студентку 5 курсу
Скіпу Анну Дмитрівну;
студента 5 курсу
Хому Миколу Володимировича;
студента 4 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 3 курсу
Сіньковську Діану Сергіївну;
студента 2 курсу
Жижияна Сергія Сергійовича.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри міжнародної економіки к.е.н., доц.
Саєнка О.С. щодо відрахування Гороховської Карини Володимирівни, аспірантки
3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності
08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка у зв’язку із
потребою проходження лікування за кордоном та зміною постійного місця
проживання. Науковий керівник – д.е.н., проф. Шилепницький П.І.
УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Гороховську Карину Володимирівну, аспірантку 3-го року
денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 08.00.05 –
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розвиток продуктивних сил та регіональна економіка у зв’язку із потребою
проходження лікування за кордоном та зміною постійного місця проживання.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. про внесення змін
до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Управління
персоналом та економіка праці” підготовки фахівців за спеціальністю 051
Економіка.
УХВАЛИЛИ:
У звʼязку з необхідністю підвищення ефективності підготовки фахівців та
рекомендації стейкхолдерів, клопотати перед Вченою радою змінити назву
освітньої програми Управління персоналом та економіка праці” на “Управління
персоналом” для студентів 2 курсу спеціальності 051 Економіка та оголосити
набір абітурієнтів на вступ 2020-2021 н.р. повної та скороченої форм навчання на
нову освітньо-професійну програму “Управління персоналом” спеціальність 051
Економіка (без оголошення конкурсу на освітню програму “Управління
персоналом та економіка праці”).
Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку колективної монографії кафедри
економічної теорії, менеджменту і адміністрування “Економічний та
управлінський потенціал соціалізації економіки” (за редакцією проф. З.І.
Галушки) з грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича”.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку колективну монографію кафедри економічної
теорії, менеджменту і адміністрування “Економічний та управлінський потенціал
соціалізації економіки” (за редакцією проф. З.І. Галушки) з грифом
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича”.
Рішення прийнято одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової
роботи доц. Запухляка В.М. щодо рекомендації до друку тез доповідей учасників
студентської наукової конференції ЧНУ імені Юрія Федьковича.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку тези доповідей студентів економічного факультету:
Олександра Андріїшин
Підвищення
конкурентоспроможності
аптечних
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Діана Анфілофієва
Діана Баранюк,
Данііл Бастраков
Любов Блауш
Євгенія Богаш
Наталія Боднарюк
Дар’я Буренко
Ольга Ваганова
Тетяна Вовк
Тетяна Водак
Володимир Гавриляк
Іванна Гайовська
Маріна Джаман
Ксенія Добрянська
Ольга Доліцой
Ірина Зозуляк
Ілона Карловська
Олеся Карловська
Юлія Карпенко
Катерина Карпюк
Тетяна Клим
Тарас Коренга
Світлана Круліковська
Анастасія Курячей
Каріна Максименко
Олександр Мартиненко
Марина Мартиненко

підприємств
Страхова культура населення
Досвід Іспанії в реалізації маркетингових програм
просування туристичних дестинацій
Чинники впливу на систему антисипативного
управління суб’єкта господарювання
Сучасний стан та необхідність розвитку страхового
ринку в Україні
Сучасні підходи до забезпечення стійкого розвитку
виробничого підприємства в умовах економічної
нестабільності
Девіантна поведінка платників податків як одна з
передумов ухилення від оподаткування
Роль соціальної відповідальності у банківській
діяльності
Банківський нагляд в сучасних умовах розвитку
банківської справи України
Сутність інвестиційного потенціалу
Шляхи поліпшення якості життя населення
Підвищення
конкурентоспроможності
аптечних
підприємств
Необхідність державного фінансування політичних
партій в Україні
Вплив оподаткування на діяльність підприємств
Економетричне обґрунтування закону Оукена на
прикладі України
Вплив стану основних засобів на процес виробництва
чи надання послуг на підприємствах
Особливості кредитування фізичних осіб в Україні
Особливості операцій банківських установ у сучасних
умовах господарювання
Особливості формування фінансового механізму на
підприємстві
Управління змінами як нова реальність менеджменту
Напрями вдосконалення монетарної політики НБУ
Вплив корпоративної культури на мотивацію трудової
діяльності працівників
Роль оперативного економічного аналізу в зниженні
собівартості продукції
Фінансовий ринок України в умовах глобалізації
Сучасний стан розвитку банківництва в Україні
Соціально-економічний ефект розвитку електронного
врядування в Україні
Роль керівника у процесі формування кадрового
потенціалу підприємства
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Анна Мартинюк
Олександр Марусяк
Ігор Марчук
Володимир Матіяш
Богдан Маханець
Ірина Мусійчук
Дарина Мякота
Петро Нікіфоров

Формування фінансової безпеки підприємства в
сучасних умовах
Фінансовий капітал та причини зростання його
потреби на підприємствах
Доходи місцевих бюджетів в умовах фінансової
децентралізації
Підвищення ефективності використання власного
капіталу підприємства
Чат-боти як засіб збільшення ефективності бізнесу
Франчайзинг у галузі громадського харчування
Функціонування державних банків в Україні

Вітчизняне банківництво в умовах цифровізації
економіки: існуючі проблеми та подальші перспективи
Андрій Нікорич
Цифрові фінансові послуги та розвиток регуляторних
технологій (RegTech): перспективи України
Валерія Овсієнко
Діджиталізація у сфері HR-інжинірингу
Володимир Одочук
Управління фінансовими ризиками на підприємстві
Соломія Озорович
Проблеми фінансування діяльності політичних партій
України та шляхи їх вирішення
Василь Опеченик
Іноземний капітал в банківському секторі України
Яна Палагнюк
Роль внутрішньогосподарського аналізу в управлінні
підприємством
Ольга Польова
Фінансова санація підприємств як ефективний метод
виходу з кризи
Христина Проскурняк
Сутність принципу незалежності аудитора
Руслана Радик
Напрями підвищення довіри до банківської системи
України
Артур Ротар
Маркетингові інструменти налагодження роботи
туристичних агентств мережі Музенідіс Тревел
Євгеній Серебров
Роль малих та середніх підприємств в екологізації
економіки
Олесь Синюк
Фінансові засади економічних систем Київської Русі та
Запорізької Січі
Ангеліна Скрипник
Оцінка і шляхи поліпшення фінансового стану
підприємства
Денис Терентяк
Життєвий цикл підприємства та його зміни в умовах
кризи
Оксана Томюк
Причини погіршення фінансового стану підприємства
Валентина Урда
Сучасні складові комунікаційної політики на
підприємстві
Христина Щербанік
Стилі
взаємодії
підприємства
із
зовнішнім
середовищем
Рішення прийнято одноголосно.
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8. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів
роботи (звіти додаються):
 Котельбана Сергія Васильовича – аспіранта 4-го року навчання (денної форми)
за освітньо-науковою програмою 051 – Економіка;
 Саінчука Валерія Віталійовича – аспіранта 2-го року навчання (денної форми)
кафедри фінансів і кредиту;
 Гуменюка Юрія Віталійовича – аспіранта 2-го року навчання (денної форми)
кафедри фінансів і кредиту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт аспіранта кафедри економічної теорії, менеджменту і
адміністрування Котельбана Сергія Васильовича про хід виконання
індивідуального плану роботи за освітньо-науковою програмою 051 – Економіка.
2. Вважати положення звіту Котельбана Сергія Васильовича такими, що
відповідають поставленим завданням за звітний період.
3. Затвердити звіт аспіранта кафедри фінансів і кредиту Саінчука Валерія
Віталійовича про хід виконання індивідуального плану.
4. Вважати положення звіту Саінчука Валерія Віталійовича такими, що
відповідають поставленим завданням за звітний період.
5. Затвердити звіт аспіранта кафедри фінансів і кредиту Гуменюка Юрія
Віталійовича про хід виконання індивідуального плану.
6. Вважати положення звіту Гуменюка Юрія Віталійовича такими, що
відповідають поставленим завданням за звітний період.
9. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного
доц. Грешка Р.І. з питання затвердження програм фахових іспитів.

факультету

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити програму фахового іспиту з “Економіки” для вступників на
освітній рівень “бакалавр” (скорочений термін навчання) спеціальності 051 –
“Економіка” освітніх програм: “Економічна кібернетика”, “Управління
персоналом”.
2. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 051 – “Економіка” освітніх програм: “Інформаційні
технології та моделювання в економіці”, “HR-інжиніринг (Управління трудовими
ресурсами)”.
3. Затвердити програму співбесіди для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 051 – “Економіка” освітніх програм: “Інформаційні
технології та моделювання в економіці”, “HR-інжиніринг (Управління трудовими
ресурсами)”.
4. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“бакалавр” (скорочений термін навчання) спеціальності 076 –“Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність”.
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5. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 076 –“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
6. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“бакалавр” (скорочений термін навчання) спеціальності 071 – “Облік і
оподаткування”.
7. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 071 – “Облік і оподаткування”.
8. Затвердити програми вступного іспиту на здобуття третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 – “Облік і оподаткування”.
9. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“бакалавр” (скорочений термін навчання) спеціальності 292 – “Міжнародні
економічні відносини”.
10. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 292 – “Міжнародні економічні відносини”.
11. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“бакалавр” (скорочений термін навчання) спеціальності 075 – “Маркетинг”.
12. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“магістр” спеціальності 075 – “Маркетинг”.
13. Затвердити програму фахового іспиту для вступників на освітній рівень
“бакалавр” на другий курс (з нормативним терміном навчання) спеціальності 072
– “Фінанси, банківська справа та страхування”.
14. Затвердити програму фахового додаткового вступного випробування для
вступників на освітній рівень “магістр” спеціальності 072 – “Фінанси, банківська
справа та страхування”.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої Ради

Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

Секретар

Любов МАХАНЕЦЬ

