
Витяг з протоколу № 6 

засідання комісії з питань академічної доброчесності та етики 

“13” січня 2022 р. 

СЛУХАЛИ: про результати перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2022 року випуску 

денної та заочної форм навчання. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

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

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

2021року випуску денної та заочної форм навчання, спеціальності: 241 

“Готельно-ресторанна справа”  (ОПП “Готельно-ресторанна справа”), 242 

“Туризм”  (ОПП “Туризм”) за допомогою спеціального програмного 

забезпечення у Навчально-науковому інформаційному інституті. 

2. Член комісії, завідувач кафедри економіки проф. Міценко Н. Г. щодо 

допуску до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальностей: 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна 

економіка”), 071 “Облік і оподаткування”(ОПП “ Облік і оподаткування ”), 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “ Фінанси, банківська справа 

та страхування”), 073 “Менеджмент” ОПП “Управління фінансово- 

економічною безпекою” за допомогою спеціального програмного забезпечення у 

Навчально-науковому інформаційному інституті. 

3. Член комісії, завідувач кафедри товарознавства та експертизи у митній 

справі доц. Шестопал Г. С. щодо допуску до захисту кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей: 073 

“Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”), 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” і ОПП 

“Товарознавство та експертиза в митній справі”), 181 “Харчові технології” (ОПП 

“ Харчові технології ”),  за допомогою спеціального програмного забезпечення у 

Навчально-науковому інформаційному інституті. 



4. Член комісії, завідувач кафедри маркетингу доц. Басій Н. Ф. щодо 

допуску до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальностей: 075 “Маркетинг”(ОПП “ Маркетинг”) та 

292 “Міжнародні економічні відносини” (ОПП “Міжнародні економічні 

відносини”) за допомогою спеціального програмного забезпечення у 

Навчально-науковому інформаційному інституті. 

5. Член комісії, завідувач кафедри теорії держави і права доц. Олашин 

М.М. щодо допуску до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня спеціальності 081 “Право”(ОПП “Право”) за 

допомогою спеціального програмного забезпечення у Навчально-науковому 

інформаційному інституті. 

УХВАЛИЛИ: допустити до захисту кваліфікаційні роботи здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня 2022 року випуску денної та заочної 

форм навчання, автентичність тексту в яких становить 75% і більше. 

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, 

автентичність тексту яких становить менше 75%, повернути на доопрацювання 

та у термін до 27 січня 2022 року спрямувати на повторну перевірку на плагіат. 

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, 

які не пройдуть повторну перевірку на плагіат, зняти із захисту, а їх авторів 

рекомендувати до відрахування з Університету. 

Голова комісії з питань академічної 

доброчесності та етики,  

д.е.н., проф.  

Б.Б. Семак 

Секретар комісії                                                                         

к.е.н., доц.                                                                                      
 

О.О. Перепьолкіна 

 


