
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 25.06.2021 р. 

Присутні – 24 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР “бакалавр” (голови та 
заступники голів ЕК). 
2. Рекомендації на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі бізнесу та 
управління персоналом (завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом 
Юрій ЛОПАТИНСЬКИЙ). 
3. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
4. Рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації та 
стипендії Кабінету міністрів України (заступник декана економічного 
факультету Роман ГРЕШКО). 
5. Внесення пропозицій до Положення про організацію освітнього процесу 
(заступник декана економічного факультету Роман ГРЕШКО). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: звіти про роботу ЕК. Виступили голови та заступники голів 
ЕК: 

Заступник голови ЕК № 1 – Лопатинський Ю.М. – д.е.н., проф., завідувач 
кафедри бізнесу та управління персоналом; 

Заступник голови ЕК № 2 – Нікіфоров П.О. – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри фінансів і кредиту; 

Заступник голови ЕК № 3 – Саєнко О.С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародної економіки; 

Заступник голови ЕК № 4 – Ковальчук Т.М.  – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
обліку, аналізу і аудиту; 

Заступник голови ЕК № 5 – Буднікевич І.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
маркетингу, інновацій та регіонального розвитку; 

Заступник голови ЕК № 6 – Галушка З.І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економічної теорії, менеджменту і адміністрування; 

Заступник голови ЕК № 7 – Григорків В.С. – д.ф.-м.н., професор, завідувач 
кафедри економіко-математичного моделювання. 

(Звіти додаються) 
 
УХВАЛИЛИ:  

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

 
 
2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри бізнесу та управління персоналом проф. 

Лопатинського Ю.М. присвоєння Сибирці Л.А. вченого звання доцента по кафедрі 
бізнесу та управління персоналом та звіт Сибирки Л.А. про навчально-педагогічну, 
науково-методичну та громадсько-виховну роботу на посаді асистента кафедри 
бізнесу та управління персоналом. 
 

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

додається) схвалити звіт Сибирки Людмили Анатоліївни та просити Вчену раду 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича порушити 
клопотання перед МОН України про присвоєння Сибирці Л.А. вченого звання 
доцента по кафедрі бізнесу та управління персоналом. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. 

Грешко Р.І. з питання рекомендації до друку навчального посібника “Інформаційні 
системи і технології в обліку та аудиті (на прикладі системи Bookkeeper) ” (автори 
к.е.н., асист. Л.В. Скращук, К. Брехова). 

 
УХВАЛИЛИ:  
На основі позитивних рецензій рекомендувати до друку навчальний посібник 

“Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (на прикладі системи 
Bookkeeper) ” (автори к.е.н., асист. Л.В. Скращук, К. Брехова). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету доц. Грешка Р.І. 

щодо рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентки 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Економіка” 
(“Економічна кібернетика”), групи 451ЕК Масіян Анастасії Іванівни та стипендії 
Кабінету міністрів України студента 4 курсу економічного факультету, 
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, групи 472-2 Нікіфорова 
Петра Станіславовича. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 

студентку 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Економіка” 
(“Економічна кібернетика”), групи 451ЕК Масіян Анастасію Іванівну. 
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2. Рекомендувати на призначення стипендії Кабінету міністрів України 
студента 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Фінанси, банківська 
справа та страхування”, групи 472-2 Нікіфорова Петра Станіславовича. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету доц. Грешка Р.І. 

щодо внесення пропозицій до Положення про організацію освітнього процесу. 
 
УХВАЛИЛИ:  
Внести наступні пропозиції до Положення про організацію освітнього процесу 

в частині порядку визнання та перезарахування результатів навчання, отриманих у 
межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста/ 
молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра: 

1. У пункті 2 зменшити нижню межу кількості кредитів, необхідних при 
перезарахуванні результатів попереднього навчання з 90 до 60 кредитів. 

2. У цьому ж пункті до індивідуального навчального плану студента 
дозволити включати додаткові обов’язкові та/або вибіркові компоненти освітньої 
програми обсягом до 20 кредитів не на рік, а на семестр. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 

Головуючий на засіданні Вченої ради   Роман ГРЕШКО 

 

Секретар        Любов МАХАНЕЦЬ 


