
                                                                                                                                                       Додаток 1 

                                                             УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ  

«ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ» 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної та виховної  роботи ХКТЕІ,  к. пед. н., 

Церклевич Вікторія Сергіївна. 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10. 05. 2018 року № 347) 
(далі – Ліцензійні  умови), на виконання рішення  Вченої Ради (Протокол № 3 від 04.11.2019 р.) з 

метою забезпечення відповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в 

Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті (далі – ХКТЕІ, вчена рада 
вирішила: 

 

 
         1. У зв’язку зі звільненням з роботи, вивести зі складу груп забезпечення освітніх програм 

спеціальностей таких науково-педагогічних працівників: Габінета Д. А., к.е.н., гаранта освітньої 

програми «Право»; Аксьонова І. М., д.е.н., проф., гаранта освітньої програми «Маркетинг»; 

Надієвець Л. М., к.е.н.; Андрушків І. П., к. е. н., доц.; Парижак Н. В., к.е.н., доц..; Булат Г. В., 
к.е.н.; Піхняк Т. А., к.е.н.; Рижу Т. В., к.е.н.; Савіцького А. В., к.е.н., доцента; Павлову М. Б., к.е.н.; 

Міневич Г. Я., к.е.н. 

 2. Ввести в склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей науково-
педагогічних працівників:  

 2. 1. Дуду Тетяну Тихонівну, к.е.н, доц., доцента кафедри фінансів, обліку та аудиту; 

 2. 2. Боровикова Олександра Володимировича, к. е. н., доц., доцента кафедри 

маркетингу та менеджменту; 
 2. 3. Заячковську Галину Адамівну, к. е. н.,доц., доцента кафедри маркетингу та 

менеджменту; 

 2. 4. Сарай Наталію Ізидорівну, к. е. н., доц., доцент кафедри соціально-гуманітарної та 
загальноекономічної підготовки; 

 2. 5. Пелех Юлію Антонівну, к. т. н., старшого викладача кафедри підприємництва, 

торгівлі і логістики; 
 2. 6. Сапотніцьку Наталію Ярославівну, к. е. н., старшого викладача кафедри 

підприємництва, торгівлі і логістики; 

 2. 7. Деркача Андрія Васильовича, к. т. н., старшого викладача кафедри готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу. 
 3. Призначити гарантом освітньої програми спеціальності «Право» доктора наук з 

державного управління, проф. Олуйка В. М. 

 4. Призначити гарантом освітньої програми спеціальності «Маркетинг» доктора 
економічних наук, доц. Коваль Л. М. 

 6. Призначити гарантом освітньої програми спеціальності «Підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність» кандидата економічних наук, доц. Сарай Н. І. 

 5. Затвердити склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ХКТЕІ у відповідності до Ліцензійних умов 

(Додатки 1-2). 

 6. Завідувачам кафедр ХКТЕІ оновити інформацію про склад груп забезпечення освітніх 
програм спеціальностей на сайті Інституту (Додаток 1). 

 7. Керівнику відділу навчально-інформаційного забезпечення та технічних засобів 

навчання забезпечити розміщення оновленої інформації про склад груп забезпечення освітніх 
програм спеціальностей ХКТЕІ на сайті Інституту. 



 
                                                                                                                                                                                                                      Додаток 1 

Зведені відомості про групи забезпечення освітніх програм спеціальностей  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту за першим (бакалаврським)  

і другим (магістерським) рівнями вищої освіти 

Спеціальність 
ПІБ членів кафедри, 

посада 

Відомості щодо відповідності п. 28, 29 Ліцензійних умов 

Вища освіта 

за 

спеціальністю 

Науковий 

ступінь за 

спеціальністю 

Вчене звання 

за 

спеціальністю 

Не менше 7 

вимог згідно 

п. 30 

Ліцензійних 

умов 

Виконання 

не менше 4 

вимог 

згідно п. 30 

Ліцензійних 

умов 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра фінансів, обліку та аудиту  

Група забезпечення освітньої програми спеціальності 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Нікольчук Юлія 

Миколаївна, к.е.н., доц., 

завідувач кафедри 

фінансів, обліку та 

аудиту, гарант освітньої 

програми 

 

+ 
 

- 

 

+ 
+ + 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Носов Олександр 

Юрійович, д.е.н., доц., 

професор кафедри 

фінансів, обліку та 

аудиту,  

 

+ 
 

- 
- + + 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Нагорний Павло 

Дем’янович, к.т.н., доц., 

доцент кафедри фінансів, 

обліку та аудиту 

+ 
 

- 
- - + 

071 Облік і 

оподаткування 

Озеран Володимир 

Олександрович, к.е.н., 

проф., професор 

кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, гарант 

освітньої програми 

 

+ + + - + 

071 Облік і 

оподаткування 

Дуда Тетяна Тихонівна, 

к.е.н, доц. , 

доцент кафедри фінансів, 

обліку та аудиту 

 

+ 
 

+ 
+ + + 

071 Облік і 

оподаткування 

Мельничук Ірина 

Іванівна, к.е.н., 

доцент кафедри фінансів, 

обліку та аудиту 

+ 
 

+ 
- - + 

071 Облік і 

оподаткування 

Ковальчук Євгенія 

Костянтинівна, к.е.н., 

доц., доцент кафедри 

фінансів, обліку та 

аудиту 

+ + + - + 

Кафедра маркетингу та менеджменту 

Група забезпечення освітньої програми спеціальності 

073 Менеджмент Комарницький Ігор 

Михайлович, д.е.н., 

проф., професор 

кафедри маркетингу та 

менеджменту, гарант 

освітньої програми 

 

+ + + + + 

073 Менеджмент Боровиков Олександр 

Володимирович, к.е.н., 

доц., доцент кафедри 

маркетингу та 

менеджменту 

+ + + - + 

073 Менеджмент Батьковець Галина 

Андріївна, к.е.н., доц., 

доцент кафедри 

маркетингу та 

менеджменту 

 

- - - + + 

076 Маркетинг Коваль Людмила 

Миколаївна, д. е. н., 

доц., професор кафедри, 

+ - - + + 



Спеціальність 
ПІБ членів кафедри, 

посада 

Відомості щодо відповідності п. 28, 29 Ліцензійних умов 

Вища освіта 

за 

спеціальністю 

Науковий 

ступінь за 

спеціальністю 

Вчене звання 

за 

спеціальністю 

Не менше 7 

вимог згідно 

п. 30 

Ліцензійних 

умов 

Виконання 

не менше 4 

вимог 

згідно п. 30 

Ліцензійних 

умов 

1 2 3 4 5 6 7 

гарант освітньої 

програми 
 

076 Маркетинг Власюк Юлія 

Олександрівна, к.е.н., 

доц. 

- + - + + 

076 Маркетинг Бухта Світлана 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

маркетингу та 

менеджменту 

 

+ + - - + 

076 Маркетинг Заячковська Галина 

Адамівна, к.е.н.,доц., 

доцент кафедри 

маркетингу та 

менеджменту 

- + + + + 

Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики 

Група забезпечення освітньої програми спеціальності 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Сарай Наталія 

Ізидорівна, к.е.н., доц., 

гарант освітньої 

програми 

- + + + + 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Мікула Надія 

Анатоліївна, д.е.н., проф., 

керівник групи 

забезпечення 

спеціальності 

 

- - - + + 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Коваль Людмила 

Миколаївна, д.е.н., доц., 

професор кафедри 

 

+ - - + + 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Пелех Юлія Антонівна, 

к.т.н., 

старший викладач 

кафедри підприємництва, 

торгівлі і логістики 

 

+ + - - + 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Сапотніцька Наталія 

Ярославівна, к.е.н., 

старший викладач 

кафедри підприємництва, 

торгівлі і логістики 

 

- + - - + 

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

Група забезпечення освітньої програми спеціальності 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Пономарьов Петро 

Хомович, к.т.н., проф., 

гарант освітньої 

програми 

 

+ + + + + 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Деркач Андрій 

Васильович, к.т.н., 

старший викладач 

кафедри готельно-

ресторанного і 

туристичного бізнесу 

 

+ + - - + 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Батутіна Альбіна 

Петрівна, к. т. н., доц., 

доцент кафедри 

готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу 

+ + + - + 

Кафедра права 



Спеціальність 
ПІБ членів кафедри, 

посада 

Відомості щодо відповідності п. 28, 29 Ліцензійних умов 

Вища освіта 

за 

спеціальністю 

Науковий 

ступінь за 

спеціальністю 

Вчене звання 

за 

спеціальністю 

Не менше 7 

вимог згідно 

п. 30 

Ліцензійних 

умов 

Виконання 

не менше 4 

вимог 

згідно п. 30 

Ліцензійних 

умов 

1 2 3 4 5 6 7 

Група забезпечення освітньої програми спеціальності 

081 Право Олуйко Віталій 

Миколайович, 

д.н. з дер. упр., проф., 

гарант освітньої 

програми 

 

+ - - + + 

081 Право Сапрун Олександр 

Володимирович, к.ю.н., 

доцент кафедри права 

 

+ + - - + 

081 Право Хорошенюк Оксана 

Володимирівна, 

к. н. з держ. упр., доцент 

кафедри права 

- + - + + 

 

 

 

 

 

Вчений  секретар                                                                                                                                                 О.М. Гурман 


