
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 23.12.2020 р. 

Присутні – 24 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР Магістр (голови ЕК). 
2. Про дисципліни вільного вибору (голова методичної ради економічного 
факультету Роман ГРЕШКО). 
3. Затвердження баз практик студентів 3 та 4 курсу (керівник практики від 
факультету Любов МАХАНЕЦЬ). 
4. Рекомендація до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
5. Продовження терміну дії строкової угоди (завідувач кафедри обліку, аналізу і 
аудиту Тетяна КОВАЛЬЧУК).  
6. Рекомендація студентів на іменні стипендії (декан економічного факультету 
Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ). 
7. Затвердження програм вступного іспиту на здобуття третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти (голова методичної ради економічного 
факультету Роман ГРЕШКО). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Звіти голів ЕК: 
Заступника голови ЕК № 1 – Лопатинського Ю.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри 

бізнесу та управління персоналом;; 
Заступника голови ЕК № 2 – Нікіфорова П.О. – д.е.н., проф., завідувача 

кафедри фінансів і кредиту; 
Заступника голови ЕК № 3 – Саєнка О.С. – к.е.н., доц., завідувача міжнародної 

економіки; 
Заступника голови ЕК № 4 – Ковальчук Т.М. – д.е.н., проф., завідувача 

кафедри обліку, аналізу, і аудиту; 
Заступника голови ЕК № 5 – Буднікевич І.М. – д.е.н., проф., завідувача 

кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку; 
Заступника голови ЕК № 6 – Галушку З.І. – д.е.н., проф., завідувача кафедри 

економічної теорії, менеджменту та адміністрування; 
Заступника голови ЕК № 7 – Григорківа В.С. – д.ф.-м.н., проф., завідувача 

кафедри економіко-математичного моделювання. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
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 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. з питання дисциплін вільного вибору.  

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Обговорити питання про реалізацію студентами права на вільний вибір 

навчальних дисциплін на засіданнях кафедр економічного факультету. 
3. Переглянути зміст та структуру вибіркової складової навчальних планів 

підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами 
економічного факультету. 

 
 

 3. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. з 
інформацією щодо баз практики студентів 3-го курсу спеціальність “Маркетинг” та 
4-го курсу.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити бази практики студентів 3 курсу спеціальності “Маркетинг”. 

2. Затвердити бази практики студентів 4 курсу економічного факультету. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 

Грешка Р.І. з питання рекомендації до друку: 
 тестових та ситуаційних завдань “Транснаціональні корпорації: тестові та 

ситуаційні завдання” (укладач: Т.В. Марченко); 
 методичних рекомендацій “Європейські економічні комунікації: методичні 

рекомендації” (укладач: Т.В. Марченко). 
 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до друку: 

 тестові та ситуаційні завдання “Транснаціональні корпорації: тестові та 
ситуаційні завдання” (укладач: Т.В. Марченко); 

 методичні рекомендації “Європейські економічні комунікації: методичні 
рекомендації” (укладач: Т.В. Марченко)Рішення прийнято одноголосно. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М. щодо рекомендації на продовження терміну дії укладеної раніше 
строкової угоди доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Вергуна Андрія Івановича. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати продовжити термін дії укладеної раніше 
строкової угоди доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Вергуна Андрія Івановича. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. щодо 
рекомендації на призначення іменних стипендій: 
 стипендії обласної державної адміністрації студентки 3 курсу економічного 

факультету, спеціальності “Маркетинг”, групи 375-1 Ціхоцької Вікторії 
Василівни; 

 стипендії Президента України студентки 4 курсу економічного факультету, 
спеціальності “Облік і оподаткування”, групи 471 Палагнюк Яни Володимирівни. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 

студентку 3 курсу економічного факультету, спеціальності “Маркетинг”, групи 375-
1 Ціхоцьку Вікторію Василівну. 

2. Рекомендувати на призначення стипендії Президента України студентку 4 
курсу економічного факультету, спеціальності “Облік і оподаткування”, групи 471 
Палагнюк Яну Володимирівну. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо затвердження програм вступного іспиту 
 до аспірантури зі спеціальності 051 “Економіка”; 
 на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

071 “Облік і оподаткування”. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити програму вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 

“Економіка”. 
2. Затвердити програму вступного іспиту на здобуття третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 


