
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 03.06.2020 р. 

Присутні  – 24 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Зміни у складі Вченої ради (голова Вченої ради Руслан 
БІЛОСКУРСЬКИЙ, завідувачі кафедр). 
2. Схвалення змін та доповнень до освітніх програм (голова Вченої ради 
Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ, завідувачі кафедр). 
3. Продовження терміну дії контрактів та строкових договорів (завідувачі 
кафедр). 
4. Затвердження баз практики студентів III курсу (керівник практики від 
факультету Любов МАХАНЕЦЬ). 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання про 
зміни у складі Вченої ради.  
 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Вивести зі складу Вченої ради економічного факультету Карпа О.Д. 
2. Ввести до складу Вченої ради економічного факультету в.о голови 

студентського парламенту економічного факультету Вовчика Н.Л. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 2. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р., завідувача 
кафедри бізнесу та управління персоналом д.е.н., проф. Лопатинського Ю.М. 
завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування 
проф. Галушку З.І. та завідувача кафедри міжнародної економіки доц. Саєнка 
О.С. з питання про схвалення змін та доповнень до освітніх програм.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити зміни до освітніх програм підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня всіх спеціальностей економічного факультету у звʼязку зі 
зміною кількості кредитів з дисципліни “Актуальні питання історії та культури 
України”. 
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 2. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити зміни та доповнення 
до освітніх програм “HR-інжиніринг” (Управління людськими ресурсами) 
спеціальності 051 “Економіка” та “Управління бізнес-процесами” спеціальності 
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти відповідно до прийнятих стандартів вищої 
освіти за спеціальностями. 
 3. Рекомендувати Вченій радій університету затвердити зміни та 
доповнення до освітньо-професійних програм “Менеджмент організацій і 
адміністрування” підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
та другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” в галузі 
знань 07 “Управління і адміністрування” відповідно до прийнятих стандартів 
вищої освіти. 
 4. Рекомендувати Вченій радій університету затвердити зміни та 
доповнення до освітньо-професійних програм “Міжнародні економічні 
відносини” підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівня зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні 
відносини” відповідно до прийнятих стандартів вищої освіти. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування д.е.н., проф. Галушку З.І., завідувача кафедри фінансів і кредиту 
д.е.н., проф. Нікіфорова П.О., завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М., завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С., завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку д.е.н., проф. Буднікевич І.М. щодо продовження терміну дії раніше 
укладених контрактів та строкових трудових договорів з викладачами факультету: 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Губатюком І.В. терміном на 1 рік; доцентом Терлецькою Н.М. терміном на 1 рік; 
доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом Кузьмуком І.Я. 
терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом Лусте О.О. терміном на 1 рік; к.е.н., 
асистентом Грунтковським В.Ю. терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом 
Клевчіком Л.Л. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі; 
 кафедра фінансів і кредиту: доцентом Гладчук О.М.; доцентом 
Собковою Н.Д.; доцентом Ткачем Є.В.; доцентом Харабарою В.М.; к.е.н., 
асистентом Легкоступом І.І.; к.е.н., асистентом Крупеєм О.М.;  асистентом 
Брязкало А.Є.; асистентом Семенюком В.О за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 
 кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Косташ Т.В.; к.е.н., 
асистентом Бонаревим В.В.; асистентом Танасієвою М.М. за умови наявності 
ставок у штатному розписі; 
 кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом 
Вінничуком І.С. за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Кифяком О.В. терміном на 3 роки; доцентом Черданцевою І.Г. терміном на 3 
роки; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом 
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Гавриш І.І. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Вардеваняном В.А. терміном 
на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  

Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 
контрактів з викладачами: 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Губатюком І.В. терміном на 1 рік; доцентом Терлецькою Н.М. терміном на 1 рік; 
доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом Кузьмуком І.Я. 
терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом Лусте О.О. терміном на 1 рік; к.е.н., 
асистентом Грунтковським В.Ю. терміном на 1 рік; к.е.н., асистентом 
Клевчіком Л.Л. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі; 
 кафедра фінансів і кредиту: доцентом Гладчук О.М.; доцентом 
Собковою Н.Д.; доцентом Ткачем Є.В.; доцентом Харабарою В.М.; к.е.н., 
асистентом Легкоступом І.І.; к.е.н., асистентом Крупеєм О.М.;  асистентом 
Брязкало А.Є.; асистентом Семенюком В.О за умови наявності ставок у штатному 
розписі; 
 кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Косташ Т.В.; к.е.н., 
асистентом Бонаревим В.В.; асистентом Танасієвою М.М. за умови наявності 
ставок у штатному розписі; 
 кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом 
Вінничуком І.С. за умови наявності ставок у штатному розписі; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Кифяком О.В. терміном на 3 роки; доцентом Черданцевою І.Г. терміном на 3 
роки; к.е.н., асистентом Бабух І.Б. терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом 
Гавриш І.І. терміном на 3 роки та к.е.н., асистентом Вардеваняном В.А. терміном 
на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. 
щодо затвердження баз практик студентів 3-го курсу.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити бази практик студентів 3-го курсу. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої Ради      Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар        Любов МАХАНЕЦЬ 


