
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 18.05.2021 р. 

Присутні – 23 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Зміни до ОП (спеціальність Економіка (Економічна кібернетика) (голова 
методичної ради економічного факультету Роман ГРЕШКО). 
2. Про проведення атестації здобувачів ОР “Бакалавр” та заліково-
екзаменаційної сесії (декан економічного факультету Руслан 
БІЛОСКУРСЬКИЙ). 
3. Продовження дії контрактів та строкових договорів (завідувачі кафедр). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 
Грешка Р.І. щодо внесення змін до освітньої програми «Економічна кібернетика» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки, зокрема: 

1) Затвердити оновлений склад проектної групи освітньої програми 
“Економічна кібернетика”; 

2) Внести зміни до обов’язкових компонент освітньої програми з метою 
урахування рекомендацій здобувачів та стейкхолдерів щодо формування базових 
компетентностей майбутніх фахівців; 

 
та освітньої програми “Інформаційні технології та моделювання в економіці” 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки, зокрема: 

1) Затвердити оновлений склад проектної групи освітньої програній 
«Інформаційні технології та моделювання в економіці», включивши до неї 
внутрішніх стейкхолдерів; 

2) Внести зміни до обов’язкових компонент освітньої програми з метою 
урахування рекомендацій стейкхолдерів щодо формування базових 
компетпентностей майбутніх фахівців; 

3) Змінити гаранта освітньої програми на к.е.н., доцента кафедри економіко-
математичного моделювання Верстяка Андрія Васильовича. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-методичною комісією Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про внесення зазначених змін 
до освітньої програми “Економічна кібернетика” першого (бакалаврського) рівня 
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вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки. 

2. Клопотати перед науково-методичною комісією Вченої ради Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича про внесення зазначених змін 
до освітньої програми “Інформаційні технології та моделювання в економіці” 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про 

проведення атестації здобувачів ОР “Бакалавр” та заліково-екзаменаційної сесії.  
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Заліково-екзаменаційну сесію провести онлайн. 
2. Атестацію здобувачів ОР “Бакалавр” денної форми навчання провести 

наживо в аудиторіях.  
3. Атестацію здобувачів ОР “Бакалавр” заочної форми навчання провести 

онлайн. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 

проф. Григорківа В.С., завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування д.е.н., проф. Галушку З.І., завідувача кафедри фінансів і кредиту 
проф. Нікіфорова П.О., завідувача кафедри бізнесу та управління персоналом проф. 
Лопатинського Ю.М. та завідувача кафедри міжнародної економіки доц. 
Саєнка О.С.  щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів та 
строкових трудових договорів з викладачами факультету: 

кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом 
Вінничук О.Ю., доцентом Маханець Л.Л., асистентом Вінничуком І.С., асистентом 
Скращук Л.В.; 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Сторощуком Б.Д. на 5 років, доцентом Запухляком В.М. на 3 роки, доцентом 
Кравцем В.І. на 2 роки, доцентом Губатюком І.В. на 1 рік, доцентом 
Терлецькою Н.М. на 1 рік, доцентом Терлецькою Ю.О. на 2 роки, асистентом 
Лусте О.О. на 1 рік, асистентом Грунтковським В.Ю. на 1 рік, асистентом 
Клевчіком Л.Л. на 1 рік, асистентом Кузьмуком І.Я. на 1 рік; 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Саінчук Н.В., доцентом Марусяк Н.Л., 
доцентом Бак Н.А., доцентом Собковою Н.Д., доцентом Кучерівською С.С., 
асистентом Легкоступом І.І.; 

кафедра бізнесу та управління персоналом: доцентом Водянкою Л.Д. 
терміном на 3 роки, доцентом Кобелею З.І. терміном на 3 роки, доцентом 
Антоховою І.М. терміном на 3 роки, доцентом Ксьондзом С.В., асистентом Юрій 
Т.П. терміном на 2 роки, асистентом Прокопець Л.В. терміном на 2 роки, 
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асистентом Сибиркою Л.А. терміном на 3 роки, асистентом Тодорюком С.І. 
терміном на 2 роки; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік, доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років,  асистентом Роговською-Іщук І.В. 
терміном на 3 роки, асистентом Марченко Т.В. терміном на 3 роки. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 

контрактів з викладачами: 
кафедра економіко-математичного моделювання: доцентом 

Вінничук О.Ю., доцентом Маханець Л.Л., асистентом Вінничуком І.С., асистентом 
Скращук Л.В.; 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Сторощуком Б.Д. на 5 років, доцентом Запухляком В.М. на 3 роки, доцентом 
Кравцем В.І. на 2 роки, доцентом Губатюком І.В. на 1 рік, доцентом 
Терлецькою Н.М. на 1 рік, доцентом Терлецькою Ю.О. на 2 роки, асистентом 
Лусте О.О. на 1 рік, асистентом Грунтковським В.Ю. на 1 рік, асистентом 
Клевчіком Л.Л. на 1 рік, асистентом Кузьмуком І.Я. на 1 рік; 

кафедра фінансів і кредиту: доцентом Саінчук Н.В., доцентом Марусяк Н.Л., 
доцентом Бак Н.А., доцентом Собковою Н.Д., доцентом Кучерівською С.С., 
асистентом Легкоступом І.І.; 

кафедра бізнесу та управління персоналом: доцентом Водянкою Л.Д. 
терміном на 3 роки, доцентом Кобелею З.І. терміном на 3 роки, доцентом 
Антоховою І.М. терміном на 3 роки, доцентом Ксьондзом С.В., асистентом Юрій 
Т.П. терміном на 2 роки, асистентом Прокопець Л.В. терміном на 2 роки, 
асистентом Сибиркою Л.А. терміном на 3 роки, асистентом Тодорюком С.І. 
терміном на 2 роки; 

кафедра міжнародної економіки: доцентом Лошенюком В.Є. терміном на 1 
рік, доцентом Білик Р.С. терміном на 5 років,  асистентом Роговською-Іщук І.В. 
терміном на 3 роки, асистентом Марченко Т.В. терміном на 3 роки. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 


