
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 26.11.2020 р. 

Присутні – 26 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про результати комплексного моніторингу внутрішнього забезпечення та 
управління якістю підготовки фахівців на економічному факультеті (голова 
комісії Ольга МАРТИНЮК). 
2. Продовження терміну дії строкових договорів (завідувачі кафедр). 
3. Затвердження тематики науково-дослідної роботи кафедр (завідувачі 
кафедр). 
4. Рекомендація до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
5. Відрахування з аспірантури Кибич Галини Петрівни, аспірантки 3-го року 
заочної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 08.00.11 – 
математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці за власним 
бажанням (завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Василь 
ГРИГОРКІВ). 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову комісії проф. Мартинюк О.В про результати 
комплексного моніторингу внутрішнього забезпечення та управління якістю 
підготовки фахівців на економічному факультеті.  

 
У обговоренні взяли участь: доц. Білоскурський Р.Р., проф. Григорків В.С., 

доц. Саєнко О.С., проф. Галушка З.І., проф. Ковальчук Т.М., проф. 
Лопатинський Ю.М., проф. Нікіфоров, проф. Буднікевич І.М., проф. Іванчук М.Г. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. За результатами проведення комплексного моніторингу якості підготовки 

фахівців на економічному факультеті оцінити роботу факультету та його 
структурних підрозділів на “добре”. 

2. З метою забезпечення якості підготовки фахівців систематично здійснювати 
внутрішній моніторинг ОП у контексті відповідності змісту ОП нормативним 
вимогам, доцільності оновлення змісту ОП з урахуванням пропозицій, порад 
роботодавців, учасників освітнього процесу, випускників, а також ефективності 
реалізації ОП у розрізі майстерності проведення навчальних занять та результатів 
навчальних досягнень студентів (декан, заступник декана з навчально-методичної 
роботи, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм). 
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3. З метою покращення якості кадрового складу активізувати підготовку 
докторів наук з профільних спеціальностей та покращити кадровий потенціал їх 
груп забезпечення у відповідності до Ліцензійних умов (декан, завідувачі кафедри). 

4. Покращити роботу щодо методичного наповнення бази електронного 
навчання в системі Moodle (заступник декана навчально-методичної роботи, 
завідувачі кафедр). 

5. Активізувати роботу по підготовці проектів для участі у конкурсі 
отримання бюджетного фінансування наукових досліджень, що проводяться МОН 
України (заступник декана з наукової роботи, завідувачі кафедр). 

6. Спрямувати зусилля співробітників факультету на збільшення частки 
публікацій у виданнях, шо індексуються у базах даних Scopus та Web of Science, 
(заступник декана і наукової роботи, завідувачі кафедр). 

7. Зосередити зусилля на тому, щоб Науковий вісник ЧНУ. Серія: Економіка 
увійшов до провідних наукометричних баз даних (декан, головний редактор). 

8. Оновити існуючу комп’ютерну техніку, що використовується у 
навчальному процесі та здійснити Wi-Fi покриття факультетських аудиторій у 14 
корпусі університету (декан, адміністрація університету). 

9. Керівництву факультету й університету сприяти покращенню умов 
проживання у гуртожитку № 4 (декан, адміністрація університету). 

10. На усунення виявлених недоліків за результатами проведеною 
моніторингу деканату факультету розробити заходи по їх усуненню, враховуючи 
запропоновані рекомендації, та заслухати на Вченій раді факультету (декан). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою бізнесу та управління персоналом проф. 
Лопатинського Ю.М. та зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів та 
строкових трудових договорів з викладачами факультету: 

кафедра бізнесу та управління персоналом: доцентом Кифяк В.І.; 
кафедра обліку, аналізу і аудиту: в.о доцента Михалків А.А. 
 
УХВАЛИЛИ:  
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 

контрактів з викладачами: 
кафедра бізнесу та управління персоналом: доцентом Кифяк В.І.; 
кафедра обліку, аналізу і аудиту: в.о доцента Михалків А.А. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою бізнесу та управління персоналом проф. 

Лопатинського Ю.М., завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і 
адміністрування проф. Галушку З.І. та завідувача кафедри міжнародної економіки 
доц. Саєнка О.С. з питання затвердження тематики науково-дослідної роботи 
кафедр: 



 3 

 бізнесу та управління персоналом на 2021-2025 рр.; 
 економічної теорії, менеджменту і адміністрування; 
 міжнародної економіки. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити тематику науково-дослідної роботи кафедри бізнесу та 

управління персоналом. 
2. Затвердити тематику науково-дослідної роботи кафедри економічної 

теорії, менеджменту і адміністрування. 
3. Затвердити тематику науково-дослідної роботи кафедри міжнародної 

економіки. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку: 
 колективної монографії “Національні та регіональні складові розвитку 

підприємництва” під загальною редакцією Ю. Лопатинського з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: Зінчук Т.О., д.е.н., проф., завідувачка 
кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції 
Поліського національного університету; Чорновол А.О., д.е.н., проф., 
завідувачка кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького 
торговельно-економічного інституту Київського національно торговельно-
економічного університету; Лисак В.Ю., к.е.н., доц., завідувач кафедри 
менеджменту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка); 

 навчального посібника “Облік і аудит” (автори: д.е.н., професор Т.М. 
Ковальчук, к.е.н., доцент І.І. Никифорак) з грифом “Рекомендовано Вченою 
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” 
(рецензенти: заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, 
академік НААН України П.Т. Саблук; д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування Західноукраїнського національного університету Я.Д. Крупка; 
д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича З.І. Галушка); 

 підручника для магістрів “Фінанси банківська справа та страхування. 
Менеджмент публічних фінансів” за редакцією професора П.О. Нікіфорова та 
доцента Н.А. Бак з грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського національного університету 
імені Івана Франка М.І. Крупка; д.е.н., професор, завідувач кафедри 
банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету О.В. 
Дзюблюк); 
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 підручника для магістрів “Фінанси банківська справа та страхування. 
Управління фінансами: мікро- і макрорівень” за редакцією професора П.О. 
Нікіфорова та доцента Н.А. Бак з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” 
(рецензенти: д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського 
національного університету імені Івана Франка М.І. Крупка; д.е.н., професор, 
завідувач кафедри банківського бізнесу Західноукраїнського національного 
університету О.В. Дзюблюк); 

 навчального посібника “Фінансовий аналіз” (укладач: Марусяк Н.Л.) з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., професор кафедри банківського 
бізнесу Західноукраїнського національного університету Б.Л. Луців; 
начальник управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецький 
області П.В. Перепічка; к.е.н. доцент кафедри фінансів та банківського справи 
Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ В.І. Рошило); 

 навчального посібника “Практикум з менеджменту” (укладачі: доценти 
кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Терлецька Н.М. 
та Терлецька Ю.О.) за ухвалою Вченої ради університету (рецензенти: 
завідувач кафедри менеджменту ЧТЕІ КНТЕУ, д.е.н.,, проф. А.А. Вдовічен; 
к.е.н., доцент кафедри управління факультету інформаційних технологій та 
управління Київського університету імені  Бориса Грінченка К.М. Краус); 

 методичних рекомендацій “Курсова робота з аналізу господарської діяльності: 
метод. рекомендації” (укладач: А.І. Вергун); 

  методичних рекомендацій “Аналіз господарської діяльності. Виробнича 
практика: метод. рекомендації” (укладач: А.І. Вергун). 

 
УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до друку: 

 колективну монографію “Національні та регіональні складові розвитку 
підприємництва” під загальною редакцією Ю. Лопатинського з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича; 

 навчальний посібник “Облік і аудит” (автори: д.е.н., професор Т.М. 
Ковальчук, к.е.н., доцент І.І. Никифорак) з грифом “Рекомендовано Вченою 
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”; 

 підручник для магістрів “Фінанси банківська справа та страхування. 
Менеджмент публічних фінансів” за редакцією професора П.О. Нікіфорова та 
доцента Н.А. Бак з грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича”; 

 підручник для магістрів “Фінанси банківська справа та страхування. 
Управління фінансами: мікро- і макрорівень” за редакцією професора П.О. 
Нікіфорова та доцента Н.А. Бак з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” (; 
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 навчальний посібник “Фінансовий аналіз” (укладач: Марусяк Н.Л.) з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича”; 

 навчальний посібник “Практикум з менеджменту” (укладачі: доценти кафедри 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування Терлецька Н.М. та 
Терлецька Ю.О.) за ухвалою Вченої ради університету; 

 методичні рекомендації “Курсова робота з аналізу господарської діяльності: 
метод. рекомендації” (укладач: А.І. Вергун); 

  методичні рекомендації “Аналіз господарської діяльності. Виробнича 
практика: метод. рекомендації” (укладач: А.І. Вергун). 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С. щодо відрахування з аспірантури Кибич Галини Петрівни, 
аспірантки 3-го року заочної форми навчання за державним замовленням зі 
спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці за власним бажанням та у зв’язку із звільненням з основного місця роботи 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та зміною сфери 
діяльності, не пов’язаною з науково-педагогічною діяльністю. Науковий керівник – 
д.ф.-м.н., проф. Григорків В.С. 
 
 

УХВАЛИЛИ: 
Клопотати перед Вченою радою університету про відрахування Кибич Галини 

Петрівни, аспірантки 3-го року заочної форми навчання за державним замовленням 
зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці за власним бажанням та у зв’язку із звільненням з основного місця роботи 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та зміною сфери 
діяльності, не пов’язаною з науково-педагогічною діяльністю. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 

 


