
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 13.05.2020 р. 

Присутні  – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Схвалення змін та доповнень до освітньої програми “Інформаційні 
технології та моделювання в економіці” спеціальності 051 “Економіка” 
освітнього рівня “магістр”. 
2. Рекомендація до перейменування кафедри “Економіка підприємства та 
управління персоналом”. 
3. Продовження терміну дії контрактів та строкових договорів. 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання про 
схвалення змін та доповнень до освітньої програми “Інформаційні технології та 
моделювання в економіці” спеціальності 051 “Економіка” освітнього рівня 
“магістр”.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Схвалити зміни та доповнення до освітньої програми “Інформаційні 
технології та моделювання в економіці” спеціальності 051 “Економіка” 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, введеної в дію 
наказом ректора № 206 від 26.06. 2019 р. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом проф. Лопатинського Ю.М. щодо перейменування кафедри, у зв’язку 
із зміною освітніх програм і базових дисциплін, викладання яких забезпечує 
кафедра.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 Клопотати перед Вченою радою факультету про перейменування кафедри 
“Економіка підприємства та управління персоналом” на кафедру “Бізнесу та HR” 
(“Бізнесу та управління персоналом”). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
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 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою міжнародної економіки доц. Саєнка О.С. 
щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів та строкових 
трудових договорів з викладачами факультету: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом Верстяком 
А.В. терміном на 2 роки; доцентом Ярошенко О.І. терміном на 2 роки; к.е.н., 
асистентом Скращук Л.В. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у 
штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 
1 рік; доцентом Гаврилюк О.В. терміном на 3 роки; доцентом Михайлиною Д. Г 
терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом Роговською-Іщук І.В. терміном на 2 роки та 
к.е.н., асистентом Марченко Т.В. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у 
штатному розписі. 
 
 УХВАЛИЛИ:  

Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 
контрактів з викладачами: 
 кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом Верстяком 
А.В. терміном на 2 роки; доцентом Ярошенко О.І. терміном на 2 роки; к.е.н., 
асистентом Скращук Л.В. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у 
штатному розписі; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 
1 рік; доцентом Гаврилюк О.В. терміном на 3 роки; доцентом Михайлиною Д. Г. 
терміном на 3 роки; к.е.н., асистентом Роговською-Іщук І.В. терміном на 2 роки та 
к.е.н., асистентом Марченко Т.В. терміном на 2 роки за умови наявності ставок у 
штатному розписі. 
 
 
 
Голова Вченої Ради      Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар        Любов МАХАНЕЦЬ 


