ПРОТОКОЛ № 7
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 25.01.2021 р.
Присутні – 24 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розробку заходів по усуненню недоліків, виявлених за результатами
проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на
економічному
факультеті (декан
економічного факультету Руслан
БІЛОСКУРСЬКИЙ).
2. Звіт про наукову діяльність (заступник декана економічного факультету з
наукової роботи Володимир ЗАПУХЛЯК).
3. Рекомендації на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі обліку,
аналізу і аудиту (Михалків А.А., Вергун А.І.) (завідувач кафедри обліку, аналізу
і аудиту Тетяна КОВАЛЬЧУК).
4. Звіти аспірантів (заступник декана економічного факультету з наукової
роботи Володимир ЗАПУХЛЯК, наукові керівники).
5. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного
факультет (завідувачі кафедр).
6. Рекомендація навчального посібника на отримання грифу Вченої ради
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (голова
методичної ради економічного факультету Роман ГРЕШКО).
7. Рекомендація до друку (голова методичної ради економічного факультету
Роман ГРЕШКО).
8. Про організацію навчального процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчальному
році (декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ).

1. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про
розробку заходів по усуненню недоліків, виявлених за результатами проведення
комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на економічному факультеті.
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити всебічне сприяння та підтримку викладачам економічного
факультету, які виконують докторські дисертації (декан, завідувачі кафедр).
2. Розглянути перспективи виконання та захисту докторських дисертацій
викладачами кафедри бізнесу та управління персоналом та кафедри обліку, аналізу і
аудиту (завідувачі кафедр бізнесу та управління персоналом; обліку, аналізу і
аудиту).
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3. Розглянути на засіданнях кафедри питання щодо повноти та якості
методичного забезпечення навчальних дисциплін в базі електронного навчання
системи Moodle відповідних спеціальностей економічного факультету (завідувачі
кафедр).
4. Завершити роботу над реєстрацією та методичним наповненням навчальних
дисциплін у системі Moodle кафедр економічного факультету до 30 квітня 2021 року
(заступник декана з навчально-методичної роботи, заступники завідувачів кафедр з
навчально-методичної роботи).
5. Здійснити аналіз проблематики наукових досліджень кафедр та
наукометричних показників викладачів факультету з метою формування відповідної
міжкафедральної тематики та конкурентного колективу для участі у конкурсі на
отримання бюджетного фінансування наукових досліджень, що проводяться МОН
України (заступник декана з наукової роботи, завідувачі кафедр).
6. Проводити міжкафедральні заходи для обміну досвідом подання та
публікації статей у журналах, які індексуються у Scopus/Web of Science (заступник
декана з наукової роботи, заступники завідувачів кафедр з наукової роботи).
7. Протягом 2021 року підготувати та подати заявки на включення Наукового
вісника Чернівецького університету. Серія Економіка до наукометричних баз даних
BASE (Bielefeld Academic), Central and Eastern European Online Library (СEEOL),
EconStor, ERIH PLUS, InfoBase Index, Intereconomics, International Impact Factor
Services (IIFS), IREE, Open Academic Journals Index, Research Bible, ResearchGate,
SJIF, Wirtschaftsdienst (головний редактор вісника).
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи
доц. Запухляка В.М. зі звітом про наукову діяльність. (Звіт додається)
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт затвердити.
2. Активізувати роботу з підготовки проектів для участі у конкурсах на
отримання бюджетного фінансування наукових досліджень, що проводяться МОН
України.
2. Збільшити частку публікацій у виданнях, що індексуються у базах даних
Scopus та Web of Science.
3. Підвищити рівень міжкафедральної взаємодії у контексті спільної наукової
діяльності.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф.
Ковальчук Т.М. щодо рекомендації на присвоєння вченого звання доцента по
кафедрі обліку, аналізу і аудиту Михалків Алли Анатоліївни та Вергуна Андрія
Івановича.
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УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії.
2. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії
додається) схвалити звіт Вергуна Андрія Івановича та просити Вчену раду
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича порушити
клопотання перед МОН України про присвоєння Вергуну А.І. вченого звання
доцента по кафедрі обліку, аналізу і аудиту.
3. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії
додається) схвалити звіт Михалків Алли Анатоліївни та просити Вчену раду
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича порушити
клопотання перед МОН України про присвоєння Михалків А.А. вченого звання
доцента по кафедрі обліку, аналізу і аудиту.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Заступника декана з наукової роботи доц. Запухляка В.М.
щодо роботи аспірантів. Були заслухані звіти аспірантів:
кафедри фінансів і кредиту: Качур Т.І. та Гуменюк Ю.В. – індивідуальний
план виконали;
кафедри бізнесу та управління персоналом: Попович Н.М. та Галицький А.Е. –
індивідуальний план виконали;
кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування: Стромілова
К.А. та Євчук Х.І. – індивідуальний план виконали.
УХВАЛИЛИ:
Звіти аспірантів затвердити.
5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри бізнесу та управління персоналом проф.
Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою фінанси та кредит проф. Нікіфорова П.О., зав.
кафедрою обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук Т.М. зав. кафедрою маркетингу,
інновацій та регіонального розвитку проф. Буднікевич І.М., зав. кафедрою
економічної теорії, менеджменту та адміністрування проф. Галушку З.І та зав.
кафедри міжнародної економіки Саєнка О.С. з питання про переведення на
індивідуальний графік навчання наступних студентів денної форми навчання:
спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
студентку 3 курсу
Бортняк Ірину Олександрівну;
студентку 3 курсу
Грушецьку Світлану Юріївну;
студентку 3 курсу
Лукинюк Анну–Марію Віорелівну;
студентку 3 курсу
Рачук Карину Михайлівну;
студентку 3 курсу
Юрнюк Наталію Іванівну;
студентку 4 курсу
Геренду Олену Андріївну;
студентку 4 курсу
Мельничук Анастасію Василівну;
студента 4 курсу
Михайлюка Андрія Васильовича;
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спеціальність “Економіка” (“Управління персоналом та економіка
праці”)
студентку 3 курсу
Загул Олександру Іванівну;
студента 3 курсу
Кашула Олексія Васильовича;
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
студентку 5 курсу
Веремчук Анастасію Ігорівну;
студентку 5 курсу
Цугуй Коріну-Марію Василівну;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 3 курсу
Василинчук Марію Іванівну;
студентку 4 курсу
Газдюк Діану Олександрівну;
студентку 4 курсу
Григоришин Ангеліну Віталіївну;
студентку 4 курсу
Кисилицю Катерину Андріївну;
студентку 4 курсу
Сіньковську Діану Сергіївну;
студентку 4 курсу
Трухан Маргариту Іванівну;
студентку 5 курсу
Бойку Анну Степанівну;
студентку 5 курсу
Виліткову Лесю Андріївну;
студентку 5 курсу
Гавалешко Христину Кузьмівну;
студентку 5 курсу
Кермач Валентину Миколаївну;
студентку 5 курсу
Руснак Настасію Миколаївну;
студента 5 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 5 курсу
Харук Ольгу Василівну;
студентку 5 курсу
Хому Ірину Іванівну.
студентку 5 курсу
Цугуй Крістіну Миколаївну;
студентку 5 курсу
Шотропу Тетяну Петрівну;
спеціальність “Маркетинг”
студентку 5 курсу
Капуш Ірину Михайлівну;
спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”
студента 4 курсу
Кузнєцова Дмитра Євгеновича;
спеціальність “Міжнародні економічні відносини”
студентку 3 курсу
Драганчук Христину Мирославівну;
студента 3 курсу
Савчука Артема Миколайовича;
студента 4 курсу
Назарчука Андрія Васильовича.
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”
студентку 3 курсу
Бортняк Ірину Олександрівну;
студентку 3 курсу
Грушецьку Світлану Юріївну;
студентку 3 курсу
Лукинюк Анну–Марію Віорелівну;
студентку 3 курсу
Рачук Карину Михайлівну;
студентку 3 курсу
Юрнюк Наталію Іванівну;
студентку 4 курсу
Геренду Олену Андріївну;
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студентку 4 курсу
Мельничук Анастасію Василівну;
студента 4 курсу
Михайлюка Андрія Васильовича;
спеціальність “Економіка” (“Управління персоналом та економіка
праці”)
студентку 3 курсу
Загул Олександру Іванівну;
студента 3 курсу
Кашула Олексія Васильовича;
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
студентку 5 курсу
Веремчук Анастасію Ігорівну;
студентку 5 курсу
Цугуй Коріну-Марію Василівну;
спеціальність “Облік та оподаткування”
студентку 3 курсу
Василинчук Марію Іванівну;
студентку 4 курсу
Газдюк Діану Олександрівну;
студентку 4 курсу
Григоришин Ангеліну Віталіївну;
студентку 4 курсу
Кисилицю Катерину Андріївну;
студентку 4 курсу
Сіньковську Діану Сергіївну;
студентку 4 курсу
Трухан Маргариту Іванівну;
студентку 5 курсу
Бойку Анну Степанівну;
студентку 5 курсу
Виліткову Лесю Андріївну;
студентку 5 курсу
Гавалешко Христину Кузьмівну;
студентку 5 курсу
Кермач Валентину Миколаївну;
студентку 5 курсу
Руснак Настасію Миколаївну;
студента 5 курсу
Фала Олександра Вячеславовича;
студентку 5 курсу
Харук Ольгу Василівну;
студентку 5 курсу
Хому Ірину Іванівну.
студентку 5 курсу
Цугуй Крістіну Миколаївну;
студентку 5 курсу
Шотропу Тетяну Петрівну;
спеціальність “Маркетинг”
студентку 5 курсу
Капуш Ірину Михайлівну;
спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”
студента 4 курсу
Кузнєцова Дмитра Євгеновича;
спеціальність “Міжнародні економічні відносини”
студентку 3 курсу
Драганчук Христину Мирославівну;
студента 3 курсу
Савчука Артема Миколайовича;
студента 4 курсу
Назарчука Андрія Васильовича.
6. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешка Р.І. про рекомендацію навчального посібника “Моделі прийняття рішень в
економіці” (автори: проф. Григорків В.С., доц. Григорків М.В.) на отримання грифу
Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича щодо надання грифу для рекомендованого
посібника.
Рішення прийнято одноголосно.
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7. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешка Р.І. про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників “Моделі
прийняття річшень в економіці. Тестові завдання” і “Моделі прийняття рішень в
економіці: вибрані завдання для тематичного контролю” (автори: проф.
Григорків B.C., доц. Григорків М.В.) до друку за ухвалою Вченої ради економічного
факультету Чернівецького національного факультету імені Юрія Федьковича.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати зазначені посібники до друку за ухвалою
Вченої ради економічного факультету Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.
Рішення прийнято одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про
організацію навчального процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчальному році.
УХВАЛИЛИ:
1. З 01.02 2021 року по 07.02.2021 року проводити всі види навчальних занять
із використанням технологій дистанційного навчання.
2. З 08.02.2021 року проведення практичних, семінарських та лабораторних
занять для 1-3 курсу забезпечити в аудиторіях навчального корпусу із
забезпеченням дотримання карантинних вимог. Проведення потокових лекцій
забезпечити в дистанційному онлайн режимі. Проведення занять для 5 курсу
забезпечити в дистанційному онлайн режимі, поєднуючи з очними консультаціями
та індивідуальними заняттями згідно до затверджених графіків.
3. Проведення усіх занять на заочній формі навчання забезпечити в онлайн
режимі.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої Ради

доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

Секретар

доц. Любов МАХАНЕЦЬ

