
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 23.03.2021 р. 

Присутні – 24 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про практичну підготовку студентів економічного факультету, перспективи 
дуальної освіти та зв’язки з роботодавцями (доц. кафедри маркетингу, 
інновацій та регіонального розвитку Ірина ЧЕРДАНЦЕВА, доц. кафедри 
економічної теорії, менеджменту та адміністрування Тетяна ЗАВОЛІЧНА, 
керівник практики від факультету Любов МАХАНЕЦЬ). 
2. Звіт про навчально-виховну роботу на економічному факультеті (заступник 
декана економічного факультету з навчально-виховної роботи Наталія 
ФІЛІПЧУК). 
3. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
4. Внесення змін до освітніх програм та зміну гарантів ОП (голова методичної 
ради економічного факультету Роман ГРЕШКО). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. про 
практичну підготовку студентів економічного факультету, доцента кафедри 
маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Черданцеву І.Г. про перспективи 
дуальної освіти та доцента кафедри економічної теорії, менеджменту та 
адміністрування Заволічну Т.Р. про зв’язки з роботодавцями.  

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати завідувачам кафедр та гарантам ОП впроваджувати окремі 

елементи дуальної форми здобуття освіти у контексті особливостей загальних та 
спеціальних компетенцій спеціальностей та акредитаційних вимог 

3. Дозволити проходити виробничу практику на базі ФОП за умови надання 
копій документів, підтверджуючого державну реєстрацію ФОП (витяг або виписку з 
ЄДР) або копії витягу з реєстру платників єдиного податку. 

4. Рекомендувати проводити виробничу практику студентів ОР “Магістр” 
згідно програми, яка складається з 2 модулів: 4 тижні – виробнича практика, 4 – 
переддипломна практика. 

5. Рекомендувати формувати звіт про виробничу практику студентів ОР 
“Магістр” за обсягом не більше 20 сторінок. 
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6. Рекомендувати за можливості перенести виробничу практику студентів 3 
курсу на лютий (на умови дистанційного навчання – у другій половині  дня). 

7. Рекомендувати завідувачам кафедр та гарантам ОП  продовжувати 
розвивати соціальне партнерство зі зовнішніми стейкголдерами як на етапі 
проєктування так і функціонування ОП; пожвавити роботу експертних панелей; 
створити базу відгуків роботодавців на якість підготовки випускників; активніше 
висвітлювати історії успіху співпраці кафедр зі стейкхолдерами та відзначити 
“золоту 50 стейкголдерів” на святкуванні ювілею економічного факультету”.  

8. Клопотати перед ректоратом про залучення фахівців-практиків, керівників 
різних рівнів до викладання окремих дисциплін, спецкурсів з метою подальшої 
співпраці щодо практичної підготовки. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з навчально-
виховної роботи Філіпчук Н.В. зі звітом про навчально-виховну роботу на 
економічному факультеті. (Звіт додається). 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити звіт про навчально-виховну роботу та виконання плану виховної 

роботи економічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича за 2020 рік. 

2. Посилити просвітницьку роботу щодо академічної доброчесності. 
3. Посилити роботу кураторів у напрямку дотримання етики комунікації рівня 

“студент-викладач” в онлайн форматі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 

доц. Грешка Р.І. щодо рекомендації до друку: 
 навчального посібника “Організація консалтингового бізнесу” укладачів: 

Лопатинського Ю.М., Водянки Л.Д., Козак В.І. з грифом “Рекомендовано 
Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича” (рецензенти: к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту 
Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка В.Ю. Лисак, д.е.н., проф., 
заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені І. 
Франка М.І. Крупка); 

 колективного посібника за редакцією Ю. Лопатинського “Економіка бізнесу” з 
грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича” (рецензенти: к.е.н., доц., завідувач кафедри 
менеджменту Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка В.Ю. Лисак, 
к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ 
ім. Ігоря Сікорського І.С. Лазаренко); 
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 методичних матеріалів “Стратегічний SWOT-аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації” (укладачі: Галушка З.І., Лусте О.О., Грунтковський 
В.Ю.) (рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ 
“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” 
Сагайдак М.П., к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій і адміністрування 
ім. М.П. Поліщука Поліського національного університету Присяжнюк О.Ф.); 

 монографії авторів: Галушки З.І. та Нафус І.І. “Соціальний капітал як 
економічний ресурс: сутність та умови нагромадження” (рецензенти: д.е.н., 
професор, завідувач кафедри економічної теорії ДВНЗ “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” Кириленко В. І., д.е.н., 
професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету Ходаківський Є. І.); 

 навчального посібника авторів: Галушки З.І. та Лусте О.О “Стратегії розвитку 
бізнесу: теорія і практика” (рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри 
менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана” Сагайдак М.П., к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій і 
адміністрування ім. М.П. Поліщука Поліського національного університету 
Присяжнюк О.Ф.); 

 навчального посібника “Облік, аналіз, аудит та оподаткування: тестові завдання” 
авторів: Вергуна А.І., Косташ Т.В., Ковальчук Т.М., Проданчука М.А., 
Никифорак І.І. за редакцією д.е.н, проф. Т.М. Ковальчук з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., проф., декан факультету обліку і аудиту 
Вінницького національного аграрного університету Н.Г. Здирко, д.е.н., проф., 
завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного 
аграрного університету І.В. Свиноус); 

 навчального посібника укладача О.І. Ярошенко “Дискретний аналіз: вибрані 
завдання для тематичного контролю”. 

 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати до друку: 
 навчальний посібник “Організація консалтингового бізнесу” укладачів: 

Лопатинського Ю.М., Водянки Л.Д., Козак В.І. з грифом “Рекомендовано 
Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича” (рецензенти: к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту 
Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка В.Ю. Лисак, д.е.н., проф., 
заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені І. 
Франка М.І. Крупка); 

 колективний посібник за редакцією Ю. Лопатинського “Економіка бізнесу” з 
грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича” (рецензенти: к.е.н., доц., завідувач кафедри 
менеджменту Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка В.Ю. Лисак, 
к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ 
ім. Ігоря Сікорського І.С. Лазаренко); 
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 методичні матеріали “Стратегічний SWOT-аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації” (укладачі: Галушка З.І., Лусте О.О., Грунтковський 
В.Ю.) (рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ 
“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” 
Сагайдак М.П., к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій і адміністрування 
ім. М.П. Поліщука Поліського національного університету Присяжнюк О.Ф.); 

 монографію авторів: Галушки З.І. та Нафус І.І. “Соціальний капітал як 
економічний ресурс: сутність та умови нагромадження” (рецензенти: д.е.н., 
професор, завідувач кафедри економічної теорії ДВНЗ “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” Кириленко В. І., д.е.н., 
професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету Ходаківський Є. І.); 

 навчальний посібник авторів: Галушки З.І. та Лусте О.О “Стратегії розвитку 
бізнесу: теорія і практика” (рецензенти: д.е.н., проф., завідувач кафедри 
менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана” Сагайдак М.П., к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій і 
адміністрування ім. М.П. Поліщука Поліського національного університету 
Присяжнюк О.Ф.); 

 навчальний посібник “Облік, аналіз, аудит та оподаткування: тестові завдання” 
авторів: Вергуна А.І., Косташ Т.В., Ковальчук Т.М., Проданчука М.А., 
Никифорак І.І. за редакцією д.е.н, проф. Т.М. Ковальчук з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича” (рецензенти: д.е.н., проф., декан факультету обліку і аудиту 
Вінницького національного аграрного університету Н.Г. Здирко, д.е.н., проф., 
завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного 
аграрного університету І.В. Свиноус); 

 навчальний посібник укладача О.І. Ярошенко “Дискретний аналіз: вибрані 
завдання для тематичного контролю”. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
4. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 

Грешка Р.І. щодо зміни гарантів ОП та внесення змін до: 
 освітньої програми “Фінанси, банківська справа та страхування” підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 
“Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування”; 

 освітньої програми “Фінанси, банківська справа та страхування” підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 
“Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування”; 

 освітніх програм для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 
галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на підставі рекомендацій 
розробників програм, стейкхолдерів та результатів опитування думки студентів; 
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 освітньо-професійної програми “Маркетинг” підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 “Маркетинг” галузі 
знань 07 “Управління та адміністрування”, кваліфікація: Магістр з маркетингу 
(90 кредитів); 

 освітньо-професійної програми “Маркетинг” підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 “Маркетинг” галузі 
знань 07 “Управління та адміністрування” (240 кредитів), набір 2019 року; 

 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
“Економіка та організація бізнесу” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність” та “Управління персоналом та економіка праці” 
спеціальності 051 Економіка; 

 освітньо-професійної програми 2019 р. першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти “Економіка та організація бізнесу” спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність”; 

 освітньо-професійної програми 2021 р. першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти “Економіка та організація бізнесу” спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність”; 

 освітньо-професійної програми 2019 р. першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти “Управління персоналом та економіка праці” спеціальності 051 Економіка; 

 освітньо-професійної програми 2021 р. першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти “Управління персоналом та економіка праці” спеціальності 051 Економіка; 

 освітньо-професійної програми 2021 р. другого (магістерського) рівня вищої 
освіти “Управління персоналом та економіка праці” спеціальності 051 Економіка; 

 освітньо-професійних програм “Міжнародні економічні відносини” підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” галузі знань 29 
“Міжнародні відносини”, введених в дію від 03.07.2017 р. наказом ректора № 162 
(зі змінами та доповненнями від 01.07.2020 р., наказ № 181); 

 освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, 
галузі знань 07 “Управління та адміністрування”  на підставі рекомендацій 
розробників програм, стейкхолдерів та результатів опитування думки студентів. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити зміни до освітньої програми “Фінанси, банківська справа та 

страхування” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 
“Управління та адміністрування”, введеної в дію наказом ректора № 162 від 
03.07.2017 р. (зі змінами та доповненнями від 24.05.2019 р.). 

2. Затвердити зміни до освітньої програми “Фінанси, банківська справа та 
страхування” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 
“Управління та адміністрування”, введеної в дію наказом ректора № 162 від 
03.07.2017 р. (зі змінами та доповненнями від 24.05.2019 р.)., для підготовки 
студентів – здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
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спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, які вступатимуть на 
навчання з 2021 року. 

3. Затвердити зміни до освітньої програми “Фінанси, банківська справа та 
страхування” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 
“Управління та адміністрування”, введеної в дію наказом ректора № 162 від 
03.07.2017 р. (зі змінами та доповненнями від 24.05.2019 р.)., для підготовки 
студентів – здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

4. Затвердити зміни до освітніх програм для  першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент 
організацій і адміністрування”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування”  на 
підставі рекомендацій розробників програм, стейкхолдерів та результатів 
опитування думки студентів. 

5. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми “Маркетинг” 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
075 “Маркетинг” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, кваліфікація: 
Магістр з маркетингу (90 кредитів). 

6. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми “Маркетинг” 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 075 “Маркетинг” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” 
(240 кредитів), набір 2019 року. 

7. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти “Економіка та організація бізнесу” 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та “Управління 
персоналом та економіка праці” спеціальності 051 Економіка відповідно до 
пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гарантів щодо 
забезпечення компетенцій здобувачів стандартам вищої освіти за спеціальностями; 

8. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 2019 
року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Економіка та організація 
бізнесу” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
відповідно до пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гаранта 
щодо забезпечення компетенцій здобувачів стандартам вищої освіти за 
спеціальністю. 

9. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 2021 
року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Економіка та організація 
бізнесу” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
відповідно до пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гаранта 
щодо забезпечення компетенцій здобувачів стандартам вищої освіти за 
спеціальністю. 

10. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 2019 
року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Управління персоналом та 
економіка праці” спеціальності 051 Економіка відповідно до пропозицій внутрішніх 
та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гаранта щодо забезпечення компетенцій 
здобувачів стандартам вищої освіти за спеціальністю. 
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11. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 2021 
року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Управління персоналом та 
економіка праці” спеціальності 051 Економіка відповідно до пропозицій внутрішніх 
та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гаранта щодо забезпечення компетенцій 
здобувачів стандартам вищої освіти за спеціальністю. 

12. Затвердити зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 2021 
року другого (магістерського) рівня вищої освіти “Управління персоналом та 
економіка праці” спеціальності 051 Економіка відповідно до пропозицій внутрішніх 
та зовнішніх стейкхолдерів та рішення гаранта щодо забезпечення компетенцій 
здобувачів стандартам вищої освіти за спеціальністю. 

13. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми “Міжнародні 
економічні відносини” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” галузі знань 29 
“Міжнародні відносини”, введеної в дію від 03.07.2017 р. наказом ректора № 162 (зі 
змінами та доповненнями від 01.07.2020 р., наказ № 181). 

14. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми “Міжнародні 
економічні відносини” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” галузі знань 29 
“Міжнародні відносини”, введеної в дію від 03.07.2017 р. наказом ректора № 162 (зі 
змінами та доповненнями від 01.07.2020 р., наказ № 181). 

15. Затвердити зміни до освітньо-професійних програм для першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 071 
“Облік і оподаткування”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування”  на 
підставі рекомендацій розробників програм, стейкхолдерів та результатів 
опитування думки студентів. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 


