
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 21.04.2021 р. 

Присутні – 21 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про діяльність системи студентського самоврядування (голова 
студентського парламенту Тетяна ПОГОРЕНА, голова студентського 
профкому Ольга ДОЛІЦОЙ). 
2. Звіт про проходження практики студентами 4 курсу всіх спеціальностей та 3 
курсу спеціальність “Маркетинг” (керівник практики від факультету Любов 
МАХАНЕЦЬ). 
3. Рекомендації на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі обліку, 
аналізу і аудиту (завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Тетяна 
КОВАЛЬЧУК).  
4. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
5. Продовження дії контрактів та строкових договорів (завідувачі кафедр). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову студентського парламенту Погорену Т.С. та голову 
студентського профкому Доліцой О.Ю. про діяльність системи студентського 
самоврядування.  

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Сприяти органам студентського самоврядування в проведенні 

інформаційно-комунікаційної роботи факультету. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. МАХАНЕЦЬ Л.Л. зі 

звітом про проходження практики студентами 4 курсу всіх спеціальностей та 3 
курсу спеціальність “Маркетинг”. Звіт додається.  

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Звіт затвердити. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Ковальчук Т.М. 
щодо рекомендації на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі обліку, аналізу 
і аудиту.  
 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити протокол лічильної комісії. 
2. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії 

додається) схвалити звіт Танасієвої Марини Миколаївни та просити Вчену раду 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича порушити 
клопотання перед МОН України про присвоєння Танасієвій М.М. вченого звання 
доцента по кафедрі обліку, аналізу і аудиту. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 

доц. Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку: 
 монографії кандидата економічних наук, асистента кафедри міжнародної 

економіки Марченко Тетяни Володимирівни “Міжнародні інноваційні програми 
як інструмент євроінтеграції України” з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” (рецензенти: 
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, 
регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів 
Білозубенко В.С.; д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного 
університету Іващук І.О.; д.е.н., провідний науковий співробітник відділу 
просторового розвитку ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН України”, завідувач кафедри державного управління ПВНЗ 
“Український католицький університет” Борщевський В.В.); 

 навчального посібника “Корпоративні інформаційні системи” (автори: проф. 
Григорків В.С., доценти Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В., Вінничук І.С., 
Вінничук О.Ю.) на отримання грифу Вченої ради Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку: 
 монографію кандидата економічних наук, асистента кафедри міжнародної 

економіки Марченко Тетяни Володимирівни “Міжнародні інноваційні програми 
як інструмент євроінтеграції України” з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”; 

 навчальний посібник “Корпоративні інформаційні системи” (автори: проф. 
Григорків В.С., доценти Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В., Вінничук І.С., 
Вінничук О.Ю.) на отримання грифу Вченої ради Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування д.е.н., проф. Галушку З.І. та завідувача кафедри маркетингу, 
інновацій та регіонального розвитку д.е.н., проф. Буднікевич І.М. щодо 
продовження терміну дії раніше укладених контрактів та строкових трудових 
договорів з викладачами факультету: 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Поченчук Г.М. на три роки; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Зрибнєвою І.П. на три роки, доцентом Крупенною І.А. на три роки, асистентом 
Бабух І.Б. на два роки.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та 

контрактів з викладачами: 
 кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом 
Поченчук Г.М. на три роки; 

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: доцентом 
Зрибнєвою І.П. на три роки, доцентом Крупенною І.А. на три роки, асистентом 
Бабух І.Б. на два роки.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 


