ПРОТОКОЛ № 2
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 22.09.2020 р.
Присутні – 26 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію навчання на заочній формі навчання (голова Вченої ради
Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ).
2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії (доцент кафедри фінансів і
кредиту Наталія БАК, асистент кафедри міжнародної економіки Ірина
РОГОВСЬКА-ІЩУК).
3. Перевід на індивідуальний графік навчання студентів 5 курсу та 3 курсу
(скороченої форми навчання) (завідувачі кафедр).
4. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету
Роман ГРЕШКО).
5. Рекомендацію претендентів до участі у конкурсі на стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих учених (голова Вченої ради Руслан
БІЛОСКУРСЬКИЙ).
1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. про організацію
навчання на заочній формі навчання.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Перенести настановчу сесію на пʼятому курсі на початок жовтня.
3. Провести настановчу сесію у онлайн режимі.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: доцента кафедри фінансів і кредиту Бак Н.А. та асистента
кафедри міжнародної економіки Роговську-Іщук І.В. щодо аналізу результатів
літньої екзаменаційної сесії.
УХВАЛИЛИ:
1. Розглянути та оцінити результати літньої екзаменаційної сесії на засіданнях
кафедр.
2. З метою досягнення належного рівня об'єктивності при оцінці знань
студентів за умов дистанційного/ змішаного навчання, урізноманітнити форми
поточного контролю.
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3. СЛУХАЛИ: Завідувача бізнесу та управління персоналом проф.
Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук Т.М.
про переведення на індивідуальний графік навчання наступних студентів денної
форми навчання:
спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
студента 5 курсу
Бориса Романа Романовича;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 5 курсу
Бойку Анну Степанівну;
студентку 5 курсу
Виліткову Лесю Андріївну;
студентку 5 курсу
Гавалешко Христину Кузьмівну;
студентку 5 курсу
Пруніцу Лідію Віталіївну;
студента 5 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 5 курсу
Хому Ірину Іванівну.
студентку 5 курсу
Шотропу Тетяну Петрівну.
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 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
студента 5 курсу
Бориса Романа Романовича;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 5 курсу
Бойку Анну Степанівну;
студентку 5 курсу
Виліткову Лесю Андріївну;
студентку 5 курсу
Гавалешко Христину Кузьмівну;
студентку 5 курсу
Пруніцу Лідію Віталіївну;
студента 5 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 5 курсу
Хому Ірину Іванівну;
студентку 5 курсу
Шотропу Тетяну Петрівну.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку:
 монографії “Аналіз фінансового стану: теорія, методологія, організація”
(укладачі: проф. Ковальчук Т.М., доц. Вергун А.І.) з грифом “Рекомендовано
Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича” (рецензенти: д.е.н., професор кафедри обліку Національного
університету біоресурсів і природокористування України Гуцаленко Л.В.;
д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування Тернопільського
національного економічного університету Дерій В.А.; д.е.н. доцент, провідний
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науковий співробітник відділу обліку та оподаткування Національного
наукового центру “Інститут аграрної економіки” Проданчук М.А.);
колективної монографії кафедри фінансів і кредиту “Фіскальна та монетарна
політика економічного розвитку України” з грифом “Рекомендовано Вченою
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”
(рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри банківського бізнесу
Західноукраїнського національного університету Дзюблюк О.В., д.е.н., проф.,
доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування ЧНУ
Поченчук Г.М., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, завідувач
кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського національного
університету ім. І.Франка Крупка М.І.);
навчального посібника “Економічна інформатика: тестові завдання” (укладач:
доцент Р.Р. Білоскурський) з грифом “Рекомендовано Вченою радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”
(рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики та
інформатики Тернопільського національного економічного університету Л.М.
Буяк; д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Л.І.
Дмитришин);
навчального посібника “Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях”
(укладачі: доценти Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М.) з грифом
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., професор кафедри безпеки,
правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського
національного економічного університету Васильчишин Б.О., д.е.н., керівник
навчально-наукового центру інтелектуальної власності, інноватики та
управління проєктами Житомирського національного агроекологічного
університету Литвинчук І.Л., керуюча відділенням №10025/055 АТ
“Ощадбанк” Близнюк Н.В.);
практикуму “Страхування” (укладачі: Брязкало А.Є., Гладчук О.М.
Кучерівська С.С.);
методичних вказівок “Курсова робота з фінансового обліку (частина І):
методичні вказівки”;
методичних вказівок “Курсова робота з фінансового обліку (частина ІІ):
методичні вказівки”;
методичних рекомендацій щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт
на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”;
методичних рекомендацій з асистентської практики зі спеціальності 071
“Облік і оподаткування”.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку:
 монографію “Аналіз фінансового стану: теорія, методологія, організація”
(укладачі: проф. Ковальчук Т.М., доц. Вергун А.І.) з грифом “Рекомендовано
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Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича”;
колективну монографію кафедри фінансів і кредиту “Фіскальна та монетарна
політика економічного розвитку України” з грифом “Рекомендовано Вченою
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”;
навчальний посібник “Економічна інформатика: тестові завдання” (укладач:
доцент Р.Р. Білоскурський) з грифом “Рекомендовано Вченою радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”;
навчальний посібник “Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях”
(укладачі: доценти Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М.) з грифом
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича”;
практикум “Страхування” (укладачі: Брязкало А.Є., Гладчук О.М. Кучерівська
С.С.);
методичні вказівки “Курсова робота з фінансового обліку (частина І):
методичні вказівки”;
методичні вказівки “Курсова робота з фінансового обліку (частина ІІ):
методичні вказівки”;
методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на
здобуття ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”;
методичні рекомендації з асистентської практики зі спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”.
Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо
рекомендації претендентів до участі у конкурсі на стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих учених відповідно до Листа МОНУ від 03.09.2020 р. № 7/26520.
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до вимог конкурсу й за підсумком наукових здобутків за останні
пʼять років, рекомендувати до участі у конкурсі на стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих учених відповідно до Листа МОНУ від 03.09.2020 р. № 7/26520 кандидата економічних наук Гавриш Ірину Іванівну.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої Ради

доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

Секретар

доц. Любов МАХАНЕЦЬ
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