ПРОТОКОЛ №4
засідання Вченої ради
Волинського інституту економіки та менеджменту
під 26 листопада 2015 року
П РИ С У Т Н І:

доц. Байцнм В.Ф., доц. Степанюк О.М.,
доц. Вондарук С.Д., доц. Гвоздьов С.С..
доц. Власова А.М.. Степанюк В.П.,
доц. Муляр С.І І., Ожсма С.В.,
ироф. Оксанич О.Н.. доц. Колісник М.В.,
проф. Липчук В.В., проф. Ліпнч Л.Г.,
доц. Кривовязюк І.В., доц. Нагорнова О.В..
доц. Мнлько І.ГІ.. Яновець А.І., Павлова С.В..
Миронюк И.В.. Шкльода 'Г.С.

Морилок денний:
1. Про стан та розвиток матеріально-технічної бази ВІЕМ. Доповідач: Байцнм В.Ф.
2. Звіт про результати наукового дослідження. Доповідач: Кирипіун Л.В.
3. Про підготовку до проведення III студентської наукової конференції «Інтеграція
молоді Європи в єдиний науково-культурний простір». Доповідач: Горбач В.В.
Різне:
4. Про затвердження правил прийому до Волинського інституту економіки та
менеджменту у 2015 році. Доповідач: Обаровська І.В.
5. Про переведення на посаду доцента старших викладачів Японець Л.І. га
Павлової С.В. Доповідачі: Бондарук С.Д.. Оксанич О.Е.
1. СЛУХАЛИ: в.о. ректора Байцима В.Ф.. який повідомив членів Вченої ради про те.
що Волинський інститут економіки га менеджменту мас належні
умови для підготовки фахівців за такими напрямами та
спеціальностями: 6.020303, «Філологія», 7.02030304 «І Іереклад»,
6.030509, 7.003050901, 8.03050901 «Облік і аудит». 6.030601
«Менеджмент». 7.03060101. 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (у невиробничій сфері)», 7.03060104, 8.03060104
«М енеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та перепідготовку
спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» та
7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування» (у
невиробничій сфері) у відповідності до ліцензії від 08.07.2014 р. серії
АЕ № 458342.
Формування умов роботи викладачів га умов навчання студентів в
інституті базується на принципі необхідної достатності. За
допомогою засновників, спонсорів та керівництва інституту створено
сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на
високому рівні не тільки навчальний процес, але й створити достатні
умови студентам для побуту, відпочинку та занять фізичною
культу рою.
Навчальні заняття проходять у навчальному корпусі X» 1 за
адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, який с власністю
інституту і в навчальному корпусі № 2, що орендується на
приватному підприємстві ПАТ «ЕНКО» та територіально знаходиться
за тією ж адресою. Навчальні корпуси підключені до загальноміських
мереж водопостачання, каналізації. Теплозабезпечення корпусів №1,

2 здійснюється
допомогою автономного опалення, встановленою в
інституті. В межах інституту знаходиться наукова бібліотека, їдальня,
медичний пункт.
Загальна площа всіх приміщень, що використовуються студентами і
працівниками інституту, становить 15469 м \ Відповідно до договорів
купівлі-пролажу нерухомого майна (від 27.05.2002р. № 1 іа від
9.09.2002р. № 2) інститут має власне приміщення загальною площею
2639 м \ Площа приміщень, які орендуються - 12830 м2.
Загальний аудиторннй фонд розраховано для ліцензованого обсягу
студентів ліцензованих напрямів і спеціальностей. Загальна площа
всіх приміщень для організації навчального процесу становить
15469 м2. Питома навчальна площа па одного студента (Ь'/ЛК) =
15,2 м* розраховувалась як відношення сумарної площі всіх
приміщень інституту на сумарний ліцензований обсяг студентів і
знаходиться у межах відповідно до санітарних норм і правил ведення
навчального процесу.
Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними
приміщеннями, санітарно-технічний стан яких відповідає Державним
будівельним нормам. Система контролю за дотриманням вимог
техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки
відповідає існуючим вимогам.
Аудигорні приміщення обладнані під спеціалізовані кабінети для
проведення занять з окремих дисциплін. В навчальному процесі
використовуються
такі кабінети як: спеціалізований кабіно
професій но-орієнтованих дисциплін з менеджменту, спеціалізований
кабінет з маркетингових дисциплін, спеціалізований кабінет з
охорони праці та БЖД. спеціалізований кабінет дисциплін з
менеджменту ЗЕД, спеціалізований кабінет з бухгалтерського обліку,
лінгафонний
кабінет, лабораторія
інформаційних систем
в
менеджменті, лабораторія інформаційних систем з бухгалтерського
обліку, комп'ютерний кабінет з переклало1знавства.
Комп'ютерні класи забезпечені достатньою кількістю робочих місій»
для самостійної роботи студентів. З метою більш повного
використання можливостей комп'ютерних класів, викладачами
можуть використовуватися мультимедійна техніка. Комп’ютерні
класи містять 45 сучасних коміногерів. площа відведена на 1
комп'ю тер становить 5.63 м .
Для обслуговування студентів працює бібліотека га 2 читальних
залів, які займають площу 146 м‘.
Керівництво інституту постійно працює п а ї створенням га
поновленням соціальної інфраструктури для викладачів та студентів.
Викладачі кафедр забезпечені належними умовами для роботи.
Кожна кафедра має своє окреме приміщення, де розміщено
комп'ютери для роботи, архів, бібліотека кафедри, а також навчальна
та кафедральна документація.
Таким чином, в інституті матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу та соціальна інфраструктура дозволяють
організувати на належному рівні навчально-виховний процес з
дотриманням акредитаційних умов.
ВИСТУПИЛИ: Сгснаїпок В.П., яка запропонувала отриману інформацію взяти до
відома.

УХВАЛИЛИ: отриману інформацію взяги до відома.
І олосували: "за" - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри менеджменту га ЗЕД Кириніуи Л.В.. яка
повідомила, що під час навчання в аспірантурі ЛИТУ були здані всі
необхідні кандидатські іспити та заліки з дисциплін. Написано
дисертацію иа тему «Стимулювання іноземного інвестування в
регіональний розвиток» (науковий керівник: к.е.н.. доцент Кравчук
О.Я.) за спеціальністю 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка».
У першому розділі дисертації «Теорети ко-методологі чи і засади
стимулювання іноземного інвестування в регіональний розвиток»,
досліджено сутність та особливості іноземного інвестування в
регіональний
розвиток.
теоретичні
аспекти
формування
регіонального інвестиційного середовища, механізм стимулювання
процесів іноземного інвестування в регіональний розвиток та
методичнгпідходи до дослідження процесів іноземного інвестування
та їх впливу на регіональний розвиток.
У другому розділі «Дослідження процесів іноземного інвестування
та їх виливу на регіональний розвиток» здійснено аналіз стану та
тенденцій розвитку процесів іноземного інвестування регіонів
України, оцінку впливу іноземних інвестицій на економічний
розвиток регіонів України та аналіз стану та перспектив розвитку
інвестиційного середовища Волинської області.
У
третьому
розділі
«Формування
регіональної
політики
стимулювання
іноземного інвестування
регіону»
розроблено
економіко-математичну модель виявлення пріоритетних напрямків
стимулювання іноземного інвестування в регіональний розвиток,
стратегію залучення іноземних інвестицій у Волинську область.
Ііа даний час планується здійсни ти поновлення статистичної бази за
2014- 2015 рр. та. з огляду на це. коригування економікоматематичної
моделі
виявлення
пріоритетних
напрямків
стимулювання іноземного інвестування в регіональний розвиток.
За результатами написання дисертації опубліковано 38 наукових
праць, із них 13 у фахових наукових виданнях.
ВИСТУПИЛИ: Гвоздьов С.С., який запропонував звіт про результати наукового
дослідження Киришун Л.В. затвердити.
УХВАЛИЛИ: зві т про результати наукового дослідження Киришун Л.В. затвердити.
І олосували: “за" - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: інспектора наукового відділу Горбач В.В., яка розповіла про
підготовку до проведення III студентської наукової конференції
«Інтеграція молоді Сиропи в єдиний науково-культурний простір».
Станом на даний час зроблена наступна підготовча робота:
розроблений інформаційний лист, який був поширений на кафедрах
Волинського інституту економіки та менеджменту та доведений до
відома студентів та викладачів інституту. Також була здійснена
зовнішня розсилка у 20 вищих навчальних закладів України.

ВИСТУПИЛИ: Ьопдарук С.Д.. яка звернула увагу присутніх на необхідність
активізувати підготовку до конференції з огляду на те. що останній
термін подачі тез - 14 ірудня 2015 року.
УХВАЛИЛИ: отриману інформацію взяти до відома.
І олосували: “за” - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Обаровську І.В., яка
представила на розгляд Вченої ради правила прийому до
Волинського інституту економіки та менеджменту у 2016 році.
ВИСТУПИЛИ: Степанюк О.М.. яка запропонувала затвердити правила прийому до
Волинського інституту економіки та менеджменту у 2016 році.
УХВАЛИЛИ: затвердити правила прийому до Волинського інституту економіки та
менеджменту у 2016 році.
Голосували: “за” - одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін
Бондарук С.Д.. яка зазначила, що Яновець А.І. захистила
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук у червні 2014 року. Після захисту дисертації
Яновець А.І. опублікувала 3 тези, взяла участь у 3 науковопрактичних конференціях та керувала науковою роботою 3 студентів
ВІСМ.
Завідувач кафедри обліку та аудиту Оксанич О.Е. зазначив, що
Павлова С.В. захистила дисертаційне дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук у липні 2014 року.
Після захисту дисертації Павлова С.В. опублікувала 1 статтю. 26 тез
та керувала науковою роботою 24 студентів ВІЕМ.
ВИСТУПИЛИ:

Степанюк О.М.. яка запропонувала перевести ст. викладача
Яновець А.І. на посаду доцента кафедри суспільно-економічних га
гуманітарних дисциплін та ст. викладача Павлову С.В. на посаду
доцента кафедри обліку і аудиту.

УХВАЛИЛИ: перевести ст. викладача Яновець А.1. на посаду доцента кафедри
суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін та ст. викладача
Павлову С.В. на посаду доцента кафедри обліку і аудиту.
1 олосували: "за” - одноголосно.

Голова Вченої ради
Вчений секретар

