
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання № 1 Вченої ради  

Факультету економіки та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 19 жовтня 2022 р. 

 

15.00                                                                                                    Google-meet 

 

Процедурні питання 

1. Про вибори членів лічильної комісії для таємного голосування щодо 

обрання Голови Вченої ради Факультету економіки та управління. 

Доповідач: 

Рамський Андрій Юрійович, член Вченої 

ради, Голова Зборів трудового колективу 

Факультету 

 

2. Про обрання таємним голосуванням Голови Вченої ради Факультету  

Доповідач: 

Члени Вченої ради, Голова лічильної 

комісії 

 

3. Про обрання відкритим голосуванням Секретаря Вченої ради 

Факультету. 

Доповідачі: 

Голова Вченої ради, члени Вченої ради 

 

Доповідачі -  члени Вченої ради 

 
 Питання Порядку денного 

 

1. Про підсумки вступної кампанії. Регламент доповіді до 5 хв. Обговорення 

до 10 хв. 

Доповідачі:  

Михацька Алла Валер’янівна, завідувач 

кафедри управління;  

Рамський Андрій Юрійович, професор 

кафедри фінансів; 

Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки 

 

2. Про затвердження тематичного плану видань ФЕУ на 2023 рік. 

Регламент доповіді до 3 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач:  



Рябець Катерина Анатоліївна, 

заступник декана з наукової роботи 

 

 

3. Про створення нових Центрів компетентностей кафедри міжнародної 

економіки:  

- Центр міжнародної економіки; 

- Центр соціальної економіки та поведінкових моделей бізнесу. 

Регламент виступу до 10 хв. Обговорення до 5 хв.  

Доповідач: 

Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки 

 

4. Про направлення викладачів кафедри міжнародної економіки: Шлапак 

Алли Василівни; Лойко Валерії Вікторівни; Ушенко Наталі Валентинівни; 

Жукової Юлії Миколаївни; Євтушевської Ольги Володимирівни на 

стажування на кафедру Економіки, обліку та аудиту Національного 

університету «Чернігівська політехніка» без відриву від виробництва та 

затвердження програм стажування. Регламент виступу до 5 хв. 

Обговорення до 5 хв.  

Доповідач: 

Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки 

 

 

Google-форма 

 

5. Про затвердження робочої програми переддипломної практики для 

студентів 4 курсу спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка міста. 

Урбаністика» першого бакалаврського рівня 

Доповідач: 

Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки, Гарант 

ОПП 

 

6. Про затвердження програми комплексного екзамену з дисциплін: 

«Економіка підприємства І, Економіка підприємства ІІ,  Економічний 

аналіз, Економічна безпека» для студентів 4 курсу спеціальності 051 

«Економіка» ОПП «Економіка міста. Урбаністика» першого 

бакалаврського рівня 

Доповідач: 



Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки, Гарант 

ОПП 

 

7. Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів 4 

курсу спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка міста. Урбаністика»  

Доповідач: 

Жукова Юлія Миколаївна, доцент 

кафедри міжнародної економіки, Гарант 

ОПП 

 

8. Про затвердження робочих програм практик для аспірантів 

спеціальності 051 Економіка:  

- Робочої програми науково-викладацької практики для 

аспірантів спеціальності 051 Економіка освітнього рівня третього (освітньо-

наукового) освітньо-наукової програми “Економіка”; 

- Робочої програми дослідницької практики для аспірантів 

спеціальності 051 Економіка освітнього рівня третього (освітньо-

наукового) освітньо-наукової програми “Економіка” 

Доповідач: 

Лойко Валерія Вікторівна, професор 

кафедри міжнародної економіки, Гарант 

ОНП 

 

9. Затвердження тем та керівників дисертацій аспірантів 1 року навчання 

051 Економіка освітнього рівня третього (освітньо-наукового) освітньо-

наукової програми “Економіка”  

Доповідач: 

Лойко Валерія Вікторівна, професор 

кафедри міжнародної економіки, Гарант 

ОНП 

 

10. Про затвердження робочої програми виробничої практики для студентів 

5 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування » 

ОПП «Фінанси і кредит» другого магістерського рівня 

Доповідач: 

Рамський Андрій Юрійович, професор 

кафедри фінансів 

 

 

11. Про затвердження Графіка сертифікації ЕНК для навчальних дисциплін 

Факультету економіки та управління у вересні 2022-січні 2023 року  

Доповідач: 



Шульга Марія Миколаївна, помічник 

декана з ІКТ 

 

12. Про уточнення редакції  (зміну) тем та  зміну керівників кваліфікаційних 

магістерських робіт ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування», 

ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)», ОПП «Державне 

управління» 

Доповідач: 

Михацька Алла Валер’янівна, завідувач 

кафедри управління 

 

13. Про внесення тимчасових змін до освітньої програми 281.00.01 

«Державне управління» для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та затвердження Програми Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

Доповідач: 

Михацька Алла Валер’янівна, завідувач 

кафедри управління 

14. Різне 

 

 

 

 

 

 

 


