
Витяг з протоколу № 5 

 

засідання комісії з питань академічної доброчесності та етики 

 

 

“16” листопада 2021 р. 

 

 

СЛУХАЛИ: про результати перевірки на плагіат курсових робіт студентів 

студентів II курсу (скорочений термін навчання) спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування”, II курсу (повний термін навчання) спеціальності 081 “Право”; 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” та студентів IV курсу (повний 

термін навчання) спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка”, 292 

“Міжнародні економічні відносини”, 081 “Право”.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

1.Голова комісії з питань академічної доброчесності та етики, перший 

проректор Університету проф. Семак Б. Б. щодо результатів перевірки курсових 

робіт студентів Інституту економіки та фінансів, факультет товарознавства, 

управління та сфери обслуговування, факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій, юридичного факультету за допомогою 

спеціального програмного забезпечення у Навчально-науковому 

інформаційному інституті. 

2.Член комісії, директор Інституту економіки та фінансів доц. 

Герасименко Т. Г., щодо допуску до захисту курсових робіт: студентів IV курсу 

(повний термін навчання) та II курсу (скорочений термін навчання) 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” з дисциплін “Аудит”, “Аналіз 

господарської діяльності” та “Аналіз господарської діяльності торговельних 

підприємств”; студентів II курсу (скорочений термін навчання) спеціальності 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисциплін “Фінанси 

підприємств” та “Банківські операції'”; студентів IV курсу (повний термін 

навчання) спеціальності 051 “Економіка”, ОПП “Міжнародна економіка” з 

дисципліни “Міжнародна економіка”. 

3.Член комісії, декан факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування доц. Гаврилишин В. В. щодо допуску до захисту курсових робіт: 

студентів IV курсу (повний термін навчання) спеціальності 241 

“Готельно-ресторанна справа” з дисципліни “Організація готельного 

господарства”. 

4. Член комісії, декан факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій доц. Полякова Ю. В. щодо захисту курсових робіт 

студентів IV курсу (повний термін навчання) спеціальності 292 “Міжнародні 



економічні відносини” з дисципліни “Міжнародні економічні відносини”. 

5.Член комісії, декан юридичного факультету проф. Котуха О. С. щодо 

допуску до захисту курсових робіт: та II курсу (повний термін навчання) 

спеціальності 081 “Право” з дисципліни “Теорія держави і права”; студентів IV 

курсу (повний термін навчання) спеціальності 081 “Право” з дисциплін 

“Цивільне право України” та “Цивільний процес”. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до захисту курсові роботи студентів 

Університету, автентичність тексту в яких становить 75% і більше. Курсові 

роботи студентів автентичність тексту яких становить менше 75% повернути на 

доопрацювання та у термін до 08 грудня 2021 року спрямувати на повторне 

проходження перевірки на плагіат. 

 

 

Голова комісії з питань 

академічної доброчесності та 

етики, д.е.н., проф. 
 

Б.Б. Семак 

Секретар комісії                                                                         

к.е.н., доц.                                                                                      
 

О.О. Перепьолкіна 

 

  

   

 


