ПРОТОКОЛ № 3
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 27.10.2020 р.
Присутні – 24 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Зміни у складі Вченої ради (головуючий на засіданні Вченої ради Роман
ГРЕШКО).
2. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році
та плани профорієнтаційної роботи у 2020-2021 н.р. (заступник декана з
навчально–організаційної та профорієнтаційної роботи Олександр КИФЯК).
3. Затвердження тем та наукових керівників кваліфікаційних робіт (завідувачі
кафедр).
4. Рекомендації на продовження контрактів (завідувачі кафедр).
5. Рекомендації до друку навчальних посібників (голова методичної ради
економічного факультету Роман ГРЕШКО).
6. Рекомендація до захисту PhD аспіранта кафедри економічної теорії,
менеджменту та адміністрування Нафус І.І. (завідувач кафедри економічної
теорії, менеджменту і адміністрування Зоя ГАЛУШКА).
7. Затвердження тематики науково-дослідної роботи кафедр (завідувачі
кафедр).
8. Клопотання перед науково-методичною радою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича про нарахування надбавки за вчене
звання доцента асистенту кафедри економіко-математичного моделювання
Вінничуку І.С. (головуючий на засіданні Вченої ради Роман ГРЕШКО).
9. Затвердження теми кандидатської дисертації: “Трансформація публічних
фінансів України в концепті поведінкової економіки” аспірату кафедри
фінансів і кредиту Качур Тетяні Іванівні (завідувач кафедри фінансів і кредиту
Петро НІКІФОРОВ).
1. СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Вченої ради доц. Грешка Р.І. про
зміни у складі Вченої ради. Було зазначено, що відбулися вибори голови
студентського парламенту. Обрано головою студентського парламенту – Погорену
Тетяну Сергіївну. Пропонується її ввести до складу Вченої ради. Зі складу Вченої
ради виводяться колишній голова – Вовчик Назарій Леонідович.
УХВАЛИЛИ:
1. Вивести зі складу Вченої ради економічного факультету Вовчика Н.Л.
2. Ввести до складу Вченої ради економічного факультету голову
студентського парламенту Погорену Т.С.
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Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Заступника декана
профорієнтаційної роботи доц. Кифяка
профорієнтаційної роботи у минулому
профорієнтаційної роботи у 2020-2021 н.р.

з навчально–організаційної та
О.В. з аналізом результатів
навчальному році та планом

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома та довести до викладачів кафедр.
2. Затвердити план профорієнтаційної роботи факультету.
3. Кафедрам створювати та оновлювати інтернет-контент, поширювати
інформацію про діяльність факультету у друкованих та електронних ЗМІ,
соціальних мережах, розглянути можливість відкриття нових спеціальностей та
програм магістерської підготовки.
4. Профорієнтаційну роботу акцентувати на перевагах економічного
факультету, залучити до участі в профорієнтаційній роботі студентів та випускників
факультету.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Вченої ради доц. Грешка Р.І. з
питання затвердження тем та наукових керівників кваліфікаційних робіт. Кожна
кафедра подала списки тем кваліфікаційних робіт і відповідно їх наукових
керівників.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити теми та наукових керівників кваліфікаційних робіт.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедри економіко-математичного
моделювання доц. Ярошенко О.І., завідувача кафедрою міжнародної економіки доц.
Саєнка О.С. та завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
проф. Буднікевич І.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів
та строкових трудових договорів з викладачами факультету:
кафедра
економіко-математичного
моделювання:
доцентом
Григорків М.В.;
кафедра міжнародної економіки: професором Шилепницьким П.І. терміном
на 5 років;
кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом
Венгером Є.І.
УХВАЛИЛИ:
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та
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контрактів з викладачами:
кафедра
економіко-математичного
моделювання:
доцентом
Григорків М.В.;
кафедра міжнародної економіки: професором Шилепницьким П.І. терміном
на 5 років;
кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом
Венгером Є.І.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку:
 2-го видання навчального посібника “Маркетинг для бакалаврів: практичний
курс. Навчальний посібник для практичних занять” за редакцією д.е.н., проф.
Буднікевич І.М. (рецензенти: завідувач кафедри економічної кібернетики і
маркетингу Черкаського державного технологічного університету, д.е.н.,
проф. Коломицевій О.В.; д.е.н., проф. кафедри економіки та менеджменту
Української інженерно-педагогічної академії економічних наук Карлова О.А.;
декан економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника”, д.е.н., проф. Благун І.С.);
 2-го видання навчального посібника “Маркетинг для бакалаврів” за редакцією
д.е.н., проф. Буднікевич І.М. (рецензенти: завідувач кафедри економічної
кібернетики і маркетингу Черкаського державного технологічного
університету, д.е.н., проф. Коломицевій О.В.; д.е.н., проф. кафедри економіки
та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії економічних
наук Карлова О.А.; декан економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника”, д.е.н., проф. Благун І.С.).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку:
 2-е видання навчального посібника “Маркетинг для бакалаврів: практичний
курс. Навчальний посібник для практичних занять” за редакцією д.е.н., проф.
Буднікевич І.М. (рецензенти: завідувач кафедри економічної кібернетики і
маркетингу Черкаського державного технологічного університету, д.е.н.,
проф. Коломицевій О.В.; д.е.н., проф. кафедри економіки та менеджменту
Української інженерно-педагогічної академії економічних наук Карлова О.А.;
декан економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника”, д.е.н., проф. Благун І.С.);
 2-е видання навчального посібника “Маркетинг для бакалаврів” за редакцією
д.е.н., проф. Буднікевич І.М. (рецензенти: завідувач кафедри економічної
кібернетики і маркетингу Черкаського державного технологічного
університету, д.е.н., проф. Коломицевій О.В.; д.е.н., проф. кафедри економіки
та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії економічних
наук Карлова О.А.; декан економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника”, д.е.н., проф. Благун І.С.).
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Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і
адміністрування проф. Галушку З.І. з питання рекомендації до захисту PhD
аспіранта кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування Нафус І.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Нафус І.І. виконала освітню програму з підготовки доктора філософії за
спеціальністю 051 – Економіка в повному обсязі. Її дисертаційна робота відповідає
вимогам МОН України (“Про проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2019 р. № 167), які висуваються до дисертацій доктора філософії, і
рекомендується до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у
спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 051 – Економіка.
2. Затвердити позитивний висновок щодо рекомендації до захисту
дисертаційної роботи Нафус Інни Іванівни на тему: “Нагромадження соціального
капіталу на різних рівнях функціонування економіки”, поданої на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 – Економіка. У зв’язку з
відсутністю науково-педагогічних кадрів щодо наукової тематики дисертантки
Нафус І.І. у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича
неможливо провести попередню експертизу дисертації та створити спеціалізовану
вчену раду, тому звертаємося до Міністерства освіти і науки дати згоду на
проведення експертизи дисертації та створення спеціалізованої вченої ради в
Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
Рішення прийнято одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О.
та завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук Т.М. з питання
затвердження тематики науково-дослідної роботи кафедр.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тематику науково-дослідної роботи кафедри фінансів і
кредиту.
2. Затвердити тематику науково-дослідної роботи кафедри обліку, аналізу і
аудиту.
Рішення прийнято одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Вченої ради доц. Грешка Р.І. щодо
клопотання перед науково-методичною радою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича про нарахування надбавки за вчене звання
доцента асистенту кафедри економіко-математичного моделювання Вінничуку І.С.
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УХВАЛИЛИ:
Клопотати перед науково-методичною радою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича про нарахування надбавки за вчене звання
доцента асистенту кафедри економіко-математичного моделювання Вінничуку І.С.
Рішення прийнято одноголосно.
9. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О.
щодо затвердження теми кандидатської дисертації: “Трансформація публічних
фінансів України в концепті поведінкової економіки” аспірату кафедри фінансів і
кредиту Качур Тетяні Іванівні.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити тему кандидатської дисертації: “Трансформація публічних
фінансів України в концепті поведінкової економіки” аспірату кафедри фінансів і
кредиту Качур Тетяні Іванівні.
Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий на засіданні Вченої ради

доц. Роман ГРЕШКО

Секретар

доц. Любов МАХАНЕЦЬ

