
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 26.06.2020 р. 

Присутні  – 23 чол. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.  Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР “бакалавр” (голови ЕК). 
2. Рекомендація на продовження терміну дії контрактів та строкових 
договорів (завідувачі кафедр). 
3. Рекомендація на призначення іменної стипендії студентці економічного 
факультету денної форми навчання (голова Вченої ради Руслан 
БІЛОСКУРСЬКИЙ). 
4.Рекомендація до друку (голова методичної ради Роман ГРЕШКО). 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіти про роботу ЕК. Виступили голови та заступники голів 
ЕК: 
Заступник голови ЕК № 1 – Лопатинський Ю.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
бізнесу та управління персоналом; 
Заступник голови ЕК № 2 – Нікіфоров П.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансів і кредиту; 
Заступник голови ЕК № 3 – Саєнко О.С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародної економіки; 
Заступник голови ЕК № 4 – Вергун Андрій Іванович  – к.е.н., доцент кафедри 
обліку, аналізу і аудиту; 
Голова ЕК № 5 – Бурдяк О.М. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, інновацій та 
регіонального розвитку; 
Голова ЕК № 6 – Запухляк В.М. – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, 
менеджменту і адміністрування; 
Заступник голови ЕК № 7 – Григорків В.С. – д.ф.-м.н., професор, завідувач 
кафедри економіко-математичного моделювання. 
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри бізнесу та управління персоналом д.е.н., 
проф. Лопатинського Ю.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених 
контрактів та строкових трудових договорів з викладачами факультету: 
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 кафедра бізнесу та управління персоналом: доцентом Філіпчук Н.В. 
терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Мельник А.Г. терміном на 2 роки; к.е.н., 
асистентом Тодорюком С.І. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Прокопець Л.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 бізнесу та управління персоналом: доцентом Філіпчук Н.В. 
терміном на 5 років; к.е.н., асистентом Мельник А.Г. терміном на 2 роки; к.е.н., 
асистентом Тодорюком С.І. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Прокопець Л.В. 
терміном на 2 роки за умови наявності ставок у штатному розписі. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
щодо рекомендації щодо призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентку 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Менеджмент”, групи 
473-2 Махніцькій Христині Богданівні. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентку 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Менеджмент”, групи 
473-2 Махніцьку Христину Богданівну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання 
рекомендації до друку: 
 методичних рекомендацій для практичних занять з курсу “Казначейська 

справа”; 
 методичних рекомендацій для проведення семінарських занять з курсу 

“Фінансовий контроль держави”. 
 
УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до друку: 

 методичні рекомендації для практичних занять з курсу “Казначейська справа”; 
 методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу 

“Фінансовий контроль держави”. 
 Рішення прийнято одноголосно. 

 
Голова Вченої Ради      Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар        Любов МАХАНЕЦЬ 


