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Ірпінь – 2016 



 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Перелік питань, що виносяться на розгляд Вченої ради Відповідальний за 

підготовку питання 

Доповідають на 

засіданні Вченої ради 

Примітки 

1. 26 .09. 2016 

р. 

10
00

 

ауд. 220 

1. Про обрання голови Вченої ради навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи та секретаря. 

 

2. Про затвердження плану роботи Вченої ради навчально-

наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи на 

2016-2017 н. р. 

 

3. Про затвердження плану роботи Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи на 2016-2017 н. р. 

 

4. Про затвердження плану внутрішнього контролю за навчальним 

процесом на 2016/2017 н. р. 

 

5. Про результати перевірки стану навчального та навчально-

методичного забезпечення кафедр у поточному навчальному році 

комісією у складі працівників Навчально-наукового центру 

організації освітнього процесу. 

 

6. Про стан підготовки матеріалів ліцензійних справ з ліцензування 

спеціальностей за освітніми рівнями бакалавра, магістра та ОКР 

спеціаліста, відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

 

7. Про оновлення ЕСТ - інформаційного пакету навчально-

наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. 

 

8. Про рекомендацію до нагородження до Дня освіти науково-

педагогічних працівників ННІ почесними грамотами, грамотами та 

подяками. Розгляд поданих від кафедр кандидатів для участі у 

конкурсі на звання кращого науково-педагогічного працівника.  

 Доповідач: 

Андрущенко В.Л. 

 

Доповідач: 

Швабій К. І.  

 

 

Доповідач: 

Швабій К. І.  

 

Доповідач: 

Мельничук Г. С.  

 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр – Андрущенко 

В. Л., Белінська Я. В., 

Лазебник Л. Л., 

Сушкова О. Є. 

Доповідачі:завідувачі 

кафедр – Андрущенко 

В. Л., Белінська Я. В., 

Лазебник Л. Л., 

Сушкова О. Є. 

Доповідач: 
Мельничук Г. С.  

 

Доповідач: 
Мельничук Г. С.  

 

 

2. 13.10.2016 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Обрання за конкурсом на посаду асистентів, викладачів, 

старших викладачів і рекомендація їх кандидатур ректорові 

університету для укладання контрактів.  

 Доповідач: 

Лазебник Л. Л.  

 

 



 

2. Розгляд і подання на Вчену раду Університету ліцензійних справ 

за освітніми рівнями бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста, 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

 

3. Розгляд інших питань 

 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр – Андрущенко 

В. Л., Белінська Я. В., 

Лазебник Л. Л., 

Сушкова О. Є. 

3. 10.11.2016 р. 

16
00 

ауд. 220 

1. Затвердження індивідуальних планів здобувачів наукових 

ступенів і розгляд матеріалів про їх атестацію. 

 

2. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, 

планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

інституту/факультету. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідачі: завідувачі 

кафедр, здобувачі. 

 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр, заступники з 

навчальної та виховної 

роботи. 

 

4. 15.12.2016 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Звіт кафедр інституту про наукову роботу за календарний рік. 

 

2. Звіт директора інституту про наукову роботу за календарний рік 

і перспективи наукової діяльності на наступний рік. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідачі: завідувачі 

кафедр. 

Доповідач: 

директор інституту. 

Швабій К. І. 

 

 

5. 16.02.2017 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Про хід виконання науково-дослідної роботи кафедри 

податкової політики на тему «Імплементація європейських 

цінностей і технологій оподаткування в Україні». 

 

2. Про хід виконання науково-дослідних робіт та участь в грантах, 

конкурсах і наукових проектах викладачів інституту. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідач: 

Андрущенко В.Л. 

 

 

Доповідачі: 

завідувачі кафедр. 

 

 

6. 16.03.2017 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Про результати захисту дипломних робіт студентами 

спеціальності «Оподаткування» (магістерські програми 

«Фіскальне адміністрування», «Податкове консультування»). 

 

2. Про результати захисту дипломних робіт студентами 

спеціальності „Міжнародні економічні відносини” (магістерська 

програма „Міжнародна економіка”). 

 

 Доповідач: 

Андрущенко В.Л. 

 

 

Доповідач: 
Белінська Я.В. 

 

 

 



3. Про результати захисту дипломних робіт студентами 

спеціальності спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація 

«Управління бізнес-процесами на підприємстві» 

 

4. Розгляд інших питань 

Доповідач: 

Лазебник Л.Л. 

 

 

7. 13.04.2017 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Про результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах 

навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та 

митної справи 

 

2. Про затвердження та рекомендацію до розгляду на науково-

методичній раді університету навчально-методичного 

забезпечення кафедр. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідачі: 

заступники завідувачів 

кафедр з наукової 

роботи. 

Доповідач: 

Мельничук Г. С.  

 

8. 18.05.2017 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Затвердження індивідуальних планів здобувачів наукових 

ступенів і розгляд матеріалів про їх атестацію. 

 

2. Звіти кафедр інституту про навчально-методичну, виховну та 

організаційну роботу за навчальний рік. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідачі:завідувачі 

кафедр, здобувачі. 

 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр. 

 

9. 15.06.2017 р. 

14
00 

ауд. 220 

1. Звіт директора інституту про навчально-методичну, виховну та 

організаційну роботу за навчальний рік і перспективи роботи 

інституту на 2017/2018 н. р. 

 

2. Про результати профорієнтаційної роботи працівників інституту 

у навчальному році. 

 

3. Про затвердження плану наукової роботи кафедр на 2017-

2018 н. р. 

 

3. Розгляд інших питань 

 Доповідачі: директор 

інституту, заступники 

директора за 

напрямами. 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр, заступники. 

 

Доповідачі: завідувачі 

кафедр, заступник 

директора за 

напрямом. 

 

 


