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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 4 від 20 грудня 2018 року
(Львівський навчально-науковий інститут)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:
1.

2.

3.

4.

Кузнєцова А.Я.
Семів А.Р.
28 з 35 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Звіт про роботу кафедр, що провадять освітню, методичну та наукову
діяльність за спеціальностями 073 «Менеджмент», 051 «Економіка» за
2015-2018р. та перспективи розвитку спеціальностей
Доповідають: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професор; Карчева Г.Т., завідувач кафедри економіки та менеджменту
Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., доцент; Кочума І.Ю.
завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського
навчально-наукового інституту к.е.н., доцент; Козьмук Н.І. завідувач кафедри
менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчальнонаукового інституту, к.е.н., доцент; Хмелярчук М.І. завідувач кафедри
економіки та інформаційних технологій Львівського навчально-наукового
інституту, д.е.н., доцент; Носова О.В. професор кафедри менеджменту та
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового
інституту, д.е.н., професор.
Про виконання рішень вченої ради за перше півріччя 2018/2019 н. р. та про
стан виконання «Загального плану роботи на 2018/2019 н.р.»
Доповідає: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
Про затвердження Зведеного плану наукових заходів на 2019 рік; Зведеного
тематичного плану наукових досліджень на 2019 рік; Плану видань
Університету на 2019 рік
Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
РІЗНЕ.
4.1. Про рух контингенту докторантів, аспірантів та здобувачів
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4.2. Про додатковий прийом до докторантури та аспірантури у 2019
році
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4.3. Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів
України
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Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4.4. Про рекомендацію до друку монографій
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4.5. Про результати виконання науково-дослідних робіт за 2 етапом
фундаментального дослідження за темою «Теорія та методологія
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни», які
фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету»
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4.6. Про результати виконання науково-дослідних робіт за 1 етапом
фундаментального дослідження за темою «Моделювання
фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних
агентів країни в умовах глобалізації», які фінансуються за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету
Інформує: Самородов Б.В. директор Харківського інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи», д.е.н., професор
4.7. Про затвердження положень
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор; Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
4.8. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
4.9. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Університету
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
4.10. Про внесення змін до освітньої програми «Менеджмент» та
навчального плану спеціальності 073 «Менеджмент» здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня «магістр» в Інституті банківських
технологій та бізнесу
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор
___________
1. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора; Карчеву Г.Т., завідувача кафедри економіки та менеджменту
Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., доцента; Кочуму І.Ю.
завідувача кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського
навчально-наукового інституту к.е.н., доцента; Козьмук Н.І. завідувача кафедри
менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчальнонаукового інституту, к.е.н., доцента; Хмелярчук М.І. завідувача кафедри

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Протокол № 4 від 20.12.2018
Стор. 3 з 10
Примірник контрольний

економіки та інформаційних технологій Львівського навчально-наукового
інституту, д.е.н., доцента; Носову О.В. професор кафедри менеджменту та
соціально-гуманітарних
дисциплін
Харківського
навчально-наукового
інституту, д.е.н., професора з інформацією «Звіт про роботу кафедр, що
провадять освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 073
«Менеджмент», 051 «Економіка» за 2015-2018р. та перспективи розвитку
спеціальностей».
УХВАЛИЛИ:
Визнати роботу кафедр
за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051
«Економіка» задовільною.
Забезпечити підвищення якості кадрового складу науково-педагогічних
працівників шляхом захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт
за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка»
За окремим планом захисту Барановський О.І., Олефір Є.А., Хмелярчук М.І.,
Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г., Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
З метою збільшення контингенту споживачів освітніх послуг, які навчаються за
спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка»
на 2019/2020 н.р.:
3.1.
Проаналізувати стан заповнення ліцензійних обсягів, дослідити
потреби ринку праці у фахівцях зі спеціальності за спеціальностями 073
«Менеджмент» та 051 «Економіка»
до 01 лютого 2019 р. Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г.,
Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
3.2.
Розробити План заходів з профорієнтації за спеціальністю за
спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка» для першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з подальшим
забезпеченням його виконання.
до 01 березня 2019 р. Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г.,
Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
Забезпечити формування і виконання науково-дослідних ініціативних та
держбюджетних тем за напрямами «Менеджмент» та «Економіка» та
впровадження їх результатів у освітній процес.
Упродовж 2018/2020 н.р.
Барановський О.І., Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т.,
Ковальчук В.Г., Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
Проаналізувати можливості сертифікації освітніх програм (або окремих освітніх
компонентів) професійними організаціями, зокрема міжнародними, та надати
пропозиції щодо проходження такої сертифікації з 2019-2020 навчального року.
до 01 червня 2019 р.
Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г.,
Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
З метою забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг здійснити
відповідно до Загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної,
виховної, міжнародної та фінансово-господарської роботи Університету на 2018-
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2109 н.р., Плану підготовки інтерактивних видань на 2019 рік, Плану сертифікації
курсів дистанційного навчання на 2018-2019 н.р.:
6.1. підготовку підручників або навчальних посібників з елементами інтерактивного
навчання для освітніх програм за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051
«Економіка»
6.2. впровадження / розширення сфери застосування інноваційно-інтерактивних методів
проведення занять;
6.3. підготовку навчально-методичних, методичних посібників для індивідуальної
роботи та самостійної роботи студентів з елементами інтерактивного навчання ;
6.4. розробку та/або оновлення і розміщення на платформі Moodle навчального
контенту навчальних дисциплін з елементами інтерактивного навчання для
дистанційної форми навчання
Упродовж 2018/2019 н.р.
Кузнецова С.А., Скорікова О.В., Боярко І.М.,
Мазінг І.В., Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т.,
Ковальчук В.Г., Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
7. Продовжити практику узгодження з роботодавцями тем кваліфікаційних
магістерських робіт для освітніх програм за спеціальностями 073 «Менеджмент»
та 051 «Економіка», а також проведення виїзного захисту кваліфікаційних
магістерських робіт на базах практики, у т.ч. за замовленою тематикою (не менш
50%), в тому числі, іноземною мовою.
Упродовж 2018/2019 н.р.
Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г.,
Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
8. З метою підвищення наукового рівня та міжнародного визнання, науковопедагогічним працівникам кафедр забезпечити публікацію статей за
спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка» у виданнях, що входять
до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science і Copernicus.
Упродовж 2018/2019 н.р.
Барановський О.І., Другов О.О., Боярко І.М.,
Хмелярчук М.І., Карчева Г.Т., Ковальчук В.Г.,
Кочума І.Ю., Козьмук Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента з
інформацією «Про виконання рішень вченої ради за перше півріччя 2018/2019 н.
р. та про стан виконання «Загального плану роботи на 2018/2019 н.р.»».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Семіва А.Р., ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента
взяти до відома.
2. Забезпечити вчасне виконання рішень Вченої ради, термін яких ще не настав.
Згідно рішень Вченої ради
відповідальні виконавці
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету
Кузнєцову А.Я. д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
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Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження Зведеного плану наукових
заходів на 2019 рік; Зведеного тематичного плану наукових досліджень на 2019
рік; Плану видань Університету на 2019 рік».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити:
- «Зведений план наукових заходів на 2019 рік» (додається);
- «Зведений тематичний план наукових досліджень на 2019 рік» (додається);
- «План видань Університету на 2019 рік» (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4. РІЗНЕ.
4.1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів, аспірантів та
здобувачів».
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання
здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук з 01 лютого 2019 року:
зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
на комерційній основі
- Дубровіна Олександра Віталійовича.
2. Відрахувати Шаймухометову Наталію Василівну, аспіранта четвертого
року навчання зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)» без відриву від виробництва за рахунок
комерційного фінансування за власним бажанням з 01 січня 2019 року.
3. Відрахувати Запорощука Валентина Анатолійовича, аспіранта четвертого
року навчання зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)» без відриву від виробництва за рахунок
комерційного фінансування за власним бажанням з 01 січня 2019 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про додатковий прийом до докторантури та
аспірантури у 2019 році».
УХВАЛИЛИ:
1. Провести додатковий прийом до докторантури та аспірантури ДВНЗ
«Університет банківської справи» у лютому-квітні 2019 року, відповідно до вимог
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 4 від 20.12.2018
Стор. 6 з 10
Примірник контрольний

Міністрів України 23 березня 2016 № 261, Положення про докторантуру та аспірантуру
ДВНЗ «Університет банківської справи», затвердженого наказом ДВНЗ «Університет
банківської справи» від 23.10.2015 № 408-од, зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб.
1.1. Для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії :
Етапи вступної кампанії
Очна, заочна форми навчання в
аспірантурі
Початок прийому заяв та документів
25 лютого 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 16 березня 2019 року
від вступників
Строки проведення співбесід та вступних 19 березня – 12 квітня
випробувань
2019 року
Термін оприлюднення рейтингового 22 квітня 2019 року
списку вступників
Терміни зарахування вступників
не пізніше 30 квітня 2019 року
1.2. Для здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук:
Етапи вступної кампанії
Очна (денна) форма навчання в
докторантурі
Початок прийому заяв та документів
25 лютого 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 16 березня 2019 року
від вступників
Заслуховування наукових доповідей 19 березня – 12 квітня 2019 року
вступників до докторантури
Термін оприлюднення рейтингового 22 квітня 2019 року
списку вступників
Терміни зарахування вступників
не пізніше 30 квітня 2019 року
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.3. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про призначення академічної стипендії Кабінету
Міністрів України».
УХВАЛИЛИ:
1.
Подати кандидатуру Косовського Ігора Олександровича, аспіранта
третього року навчання зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та
страхування денної форми навчання за рахунок коштів Державного
бюджету України на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів
України.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
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4.4. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку монографій».
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати до друку монографії:
- «Оцінка якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі
національної економіки» (за загальною редакцією Барановського О.І.);
- «Фінансове забезпечення інноваційних процесів в АПК України: теорія,
методологія та практика», (під редакцією Думанської І. Ю. );
- «Банки з державною участю в Україні: теорія, методологія, практика»
(під редакцією Огородник В.В.).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.5. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про результати виконання науково-дослідних
робіт за 2 етапом фундаментального дослідження за темою «Теорія та методологія
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни», які фінансуються за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити науково-технічний звіт про виконання науково-дослідної роботи за
темою «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі
країни» за етапом «Прогнозно-аналітична система оцінки та передбачення
розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни»
(проміжний, науковий керівник – Барановський О.І., д.е.н., професор).
2. Рекомендувати продовжити виконання науково-дослідних робіт за темою
«Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни»
відповідно до затвердженого технічного завдання у 2019 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.6. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В. директора Харківського інституту
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про результати виконання
науково-дослідних робіт за 1 етапом фундаментального дослідження за темою
«Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних
агентів країни в умовах глобалізації», які фінансуються за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити науково-технічний звіт про виконання науково-дослідної роботи за
темою «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків
економічних агентів країни в умовах глобалізації», за етапом «Теоретичні аспекти
забезпечення фінансової стабільності в умовах глобалізації» (проміжний,
науковий керівник – Самородов Б.В., д.е.н., професор).
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2. Рекомендувати продовжити виконання науково-дослідних робіт за темою
«Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних
агентів країни в умовах глобалізації», відповідно до затвердженого технічного
завдання у 2019 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.7. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора; Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з інформацією
«Про затвердження положень».
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити «Положення про атестацію наукових працівників».
2.
Затвердити «Положення про підготовче відділення».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.8. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента
з інформацією «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету».
Результати таємного голосування:
Балотувалася Сидорова Олена Володимирівна. Роздано бюлетенів – 28.
Виявилося в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Інституту банківських технологій та бізнесу Сидоровій Олені
Володимирівні.
2. Підготувати атестаційну справу щодо присвоєння вченого звання і
передати її у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Міністерства освіти і науки України.
До 15 січня 2019
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.9. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента
з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад науковопедагогічних працівників Університету».
Результати таємного голосування:
Балотувалася Носова Ольга Валентинівна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в урні
– 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Кочума Інна Юріївна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в урні – 28.
«За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
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Балотувалася Стороженко Оксана Олександрівна. Роздано бюлетенів – 27. Виявилося
в урні – 27. «За» - 27. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Сулима Мар’яна Олександрівна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в
урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувався Міщенка Володимир Іванович. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в
урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувався Сенищ Павло Миколайович. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в урні
– 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Підвисоцька Людмила Ярославівна. Роздано бюлетенів – 28.
Виявилося в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Андросенко Олена Олексіївна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в
урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Вайганг Ганна Олександрівна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в
урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Кліщук Ольга Володимирівна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в
урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувався Левченко Олександр Анатолійович. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося
в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувалася Козьмук Наталія Ігорівна. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в урні –
28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
Балотувався Вознюк Микола Андрійович. Роздано бюлетенів – 28. Виявилося в урні
– 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
– Носову Ольгу Валентинівну на посаду професора кафедри менеджменту та соціальних
дисциплін Харківського навчально-наукового інституту;
– Кочуму Інну Юріївну на посаду завідувача кафедри менеджменту та інформаційних
технологій Черкаського навчально-наукового інституту;
– Стороженко Оксану Олександрівну на посаду декана факультету банківських технологій
та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Сулиму Мар’яну Олександрівну на посаду завідувача кафедри обліку і оподаткування
Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Міщенка Володимира Івановича на посаду професора кафедри економіки та
менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Сенища Павла Миколайовича на посаду професора (0,25 ставки) кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Підвисоцьку Людмилу Ярославівну на посаду доцента (0,5 ставки) кафедри обліку і
оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Андросенко Олену Олексіївну на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування
Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Вайганг Ганну Олександрівну на посаду доцента (0,5 ставки) кафедри кібербезпеки та
соціальних наук Інституту банківських технологій та бізнесу;
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– Кліщук Ольгу Володимирівну на посаду асистента (0,25 ставки) кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу;
– Левченка Олександра Анатолійовича на посаду старшого викладача (0,25 ставки)
кафедри кібербезпеки та соціальних наук Інституту банківських технологій та бізнесу.
– Козьмук Наталію Ігорівну на вакантну посаду завідувача (1,0 ставки) кафедри
менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчально-наукового
інституту.
– Вознюка Миколу Андрійовича на вакантну посаду професора (0,75 ставки) кафедри
фінансів, банківської справи і страхування Львівського навчально-наукового інституту
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.10. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до освітньої програми
«Менеджмент» та навчального плану спеціальності 073 «Менеджмент»
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» в Інституті банківських
технологій та бізнесу».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Менеджмент»
спеціальність 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів вищої освіти
освітнього ступеню «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу
Університету.
2. Затвердити зміни до навчального плану освітньо-професійної програми
«Менеджмент» спеціальність 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів вищої
освіти освітнього ступеню «магістр» денної форми навчання в Інституті
банківських технологій та бізнесу Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

А.Р.Семів

