
ПРОТОКОЛ №1 

круглого столу робочої групи з розробки моделі фахівця 

зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»  

від 01.04.2016 р. 

(м. Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний університет) 

 

ПРИСУТНІ: ректор, д.т.н., професор Кюрчев В.М., проректор з НПР 

к.т.н., доцент Ломейко О.П., декан факультету економіки та бізнесу, к.е.н, 

доцент Карман С.В., завідувач кафедри економіки підприємств, д.е.н., 

професор Яворська Т.І.,  завідувач кафедри організації управління соціально-

економічними системами, д.е.н., професор Нестеренко С.А., завідувач кафедри 

фінансів і кредиту, к.е.н., доцент Яцух О.О., завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, д.е.н., доцент Трусова Н.В., завідувач кафедри маркетингу, 

д.е.н., доцент Легеза Д.Г., к.е.н., доцент Андрєєва Л.О., к.е.н., доцент 

Болтянська Л.О., к.е.н., доцент Власюк Ю.О., к.е.н., доцент Грицаєнко Г.І., 

к.е.н., доцент Завадських Г.М., к.е.н., доцент Лисак О.І. к.е.н., доцент Педченко 

Г.П.,   к.е.н., доцент Тебенко В.М., к.е.н., асистент Грицаєнко М.І., економіст 

ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» Гоман І.О., приватний 

підприємець «ФОП Єфімов» Єфімов О.Б., економіст ТОВ «СПП ЛАНА» 

Михайлівського району Терно Ю.І., економіст ПП «Аскон» Якимівського 

району, менеджер СГОК «Козацький зерновий союз» Забара М.С., керівник 

торгової марки ТМ «Хлібороб» Топалов М.А., головний бухгалтер 

Мелітопольського інституту  державного та муніципального управління 

«Класичного приватного університету» Коломоєць В.М., заступник 

директора з фінансів ДПДГ «Відродження» Донецької державної 

сільськогосподарської станції НААН Дмитров М.І., головний економіст ТОВ 

«Агрофірма Мир» Мелітопольського району Руденька А.І., голова 

фермерського господарства «Лідер» Веселівського району Романько В.І., 

засновник та головний агроном фермерського господарства «ВВМ 2000» 

Мелітопольського району Індик В.В., заступник голови фермерського 



господарства «Таврія-Скіф» Михайлівського району Каліман С.А., заступник 

генерального директора, начальник планово-фінансового відділу ПП 

«Аскон» Якимівського району  Цап В.Д., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Федоров І.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово ректора університету, д.т.н., професора              

КЮРЧЕВА В.М. 

2. Про організацію освітнього процесу в університеті (проректор з 

НПР, доцент ЛОМЕЙКО О.П.) 

3. Презентація навчального плану спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (зав. кафедри економіки підприємств д.е.н., 

професор ЯВОРСЬКА Т.І.) 

4. Виступи учасників круглого столу, обговорення навчального 

плану, знать та вмінь, які одержать студенти даної спеціальності. 

5. Прийняття рішень щодо формування моделі фахівця та нового 

навчального плану зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

6. Заключне слово декана факультету економіки та  бізнесу, к.е.н., 

доцента КАРМАНА С.В. 

 

 ВИСТУПИЛИ: Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Яворська Т.І., Коломоєць 

В.М., Гоман І.О., Дмитров М.І., Забара М.С., Цап В.Д., Терно Ю.І., Романько 

В. І., Каліман С. А.,  

 

КЮРЧЕВ В.М. виступив щодо прийняття нового Закону про вищу 

освіту України згідно якого вищі навчальні заклади мають самостійно 

розробляти модель фахівця та розробляти навчальні плани на основі 

освітньо-кваліфікаційних характеристик зі спеціальності з урахуванням 

потреб і вимог роботодавців. 



ЛОМЕЙКО О.П. довів до присутніх, що створені наказом ректора 

робочі групи з кожної спеціальності відпрацювали своє бачення моделі 

фахівця, структурно-логічної схеми та навчального плану. Крім того, 

доведено, що розробка нових навчальних планів проводитися з урахуванням 

чинного законодавства, потреб представників виробництва. 

 

ЯВОРСЬКА Т.І. ознайомила присутніх з проектом моделі фахівця, 

структурно-логічною схемою та навчальним планом зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

 

КЮРЧЕВ В.М. наголосив на необхідності вивчення студентами 

іноземних мов протягом усього періоду навчання, акцентував увагу на 

важливості виробничих студентських практик. 

 

ЛОМЕЙКО О.П. зауважив, що протягом одного семестру студенти 

мають вивчати не більше чотирьох екзаменаційних дисциплін.   

 

ТОПАЛОВ М.А. відмітив перспективність нового напряму підготовки. 

Звернув увагу на важливість вивчення іноземних мов, організації виробничих 

практик, у т.ч. – іноземних.  

 

КОЛОМОЄЦЬ В.М. відмітила, що запропонований навчальний план 

охоплює практично всі дисципліни, вивчення яких забезпечить якісну 

підготовку бакалаврів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність». 

Висловила побажання: 

– дисципліну «Звітність суб’єктів господарської діяльності» доцільно 

викладати на 3 або 4 курсі; 



– бажано зменшити кількість компетенцій шляхом об’єднання 

навчальних дисциплін у блоки та визначати компетенції для блоків 

дисциплін; 

Висловила сумніви щодо доцільності вивчення програми 1С: 

Бухгалтерія (інші учасники не погодились). 

 

ГОМАН І.О. акцентувала увагу на важливості вивчення наступних 

дисциплін (тем) для підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність»: 

– обов’язково – 1С: Бухгалтерія; 

– кредитування підприємств; 

– оподаткування, з акцентуванням уваги на механізмі нарахування та 

повернення ПДВ; 

– законодавчу базу, що регулює зовнішньоекономічну діяльність 

підприємств; 

– особливості ціноутворення на продукцію, що експортується, з 

акцентуванням уваги на наслідках зміни валютного курсу. 

 

ДМИТРОВ М.І. запропонував акцентувати увагу на наступних 

дисциплінах (темах):  

– механізм створення підприємств; 

– звітність підприємств; 

– біржова діяльність, у т.ч. – діяльність на міжнародних біржах; 

– лізинг; 

– форвардні контракти; 

– товарознавство; 

– інформаційні технології; 

– ввести навчальну практику на 1 курсі «Введення в спеціальність», 

одним з напрямів якої має бути ІТ. 



Зазначив, що дисципліну «Звітність суб’єктів господарської 

діяльності» доцільно викладати після дисциплін «Економіка праці», 

«Оподаткування», «Облік». 

Наголосив на важливості вивчення економіки підприємств малого 

бізнесу.  

Відмітив, що при підготовці фахівців важливим є орієнтування на 

вирішення практичних завдань, бажано відходити від тестів.  

 

ЗАБАРА М.С. наголосив на важливості виробничих практик, особливо 

закордонних.  

Запропонував акцентувати увагу на вивченні наступних дисциплін 

(тем, питань): 

– бухгалтерський облік; 

– 1С: Бухгалтерія, 1С: Підприємство тощо; 

– іноземні мови протягом усього періоду навчання; 

– бізнес-планування. 

 

ЦАП В.Д. зазначив, що запропонований навчальний план складений з 

урахуванням основних вимог до підготовки відповідного фахівця. 

Запропонував включити у навчальний план, або звернути особливу 

увагу на наступні дисципліни: 

– ціноутворення (з акцентуванням уваги на наслідках зміни 

валютного курсу); 

– оподаткування (з акцентуванням уваги на механізмі нарахування та 

повернення ПДВ); 

– біржова діяльність (з акцентуванням уваги на механізмі 

функціонування внутрішніх бірж); 

– планування (з наголосом на складання технологічних карт); 

– економіка підприємства; 

– товарознавство (деталізовано); 



– механізм створення підприємств; 

– трудове законодавство, господарське право (викладати має 

практик); 

– фінанси підприємств; 

– кредитна справа. 

 

ТЕРНО Ю.І. висловила наступні пропозиції: 

– акцентувати увагу на вивченні питань у сфері регулювання 

земельних відносин; 

– врахувати необхідність вивчення реєстратора розрахункових 

операцій; 

– передбачити в дисципліни «Звітність підприємств» вивчення 

звітності по екології та добування води  і природних ресурсів; 

– розглядати особливості ведення бухгалтерського обліку по 

водопостачанню, та застосовування  пільг та субсидій; 

– окремою темою розглядати показники ефективності виробництва 

продукції садівництва; 

– вивчати 1С: Бухгалтерію; 

– звернути увагу на вивчення програми МЕДОК. 

 

РОМАНЬКО В.І. наголосив на необхідності кращого вивчення 

технологічних дисциплін та їх викладання на старших курсах (2-3 по 

можливості). 

 

КАЛІМАН С.А. відмітив, що потребує удосконалення сучасний 

механізм розподілу ПДВ між галузями підприємства та на необхідності 

володіння фахівців спеціальності знаннями з даного напряму. 

 

КАРМАН С.В. Заключне слово. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати в основному пропозиції та зауваження учасників 

круглого столу з розробки моделі фахівця та внести зміни до навчального 

плану зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

2. Представникам виробництва надати свої пропозиції до тимчасового 

стандарту вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного 

університету щодо необхідних знань та вмінь майбутніх фахівців. 

3. Продовжити практику таких круглих столів в подальшому та 

вносити корективи до розробленої моделі фахівця та навчального плану зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з 

урахуванням сучасних потреб виробників. 

 

 

Зав. кафедри економіки підприємств                                      Т.І. Яворська 

 

Декан факультету економіки та бізнесу                                  С.В. Карман  

 

Секретар, доцент кафедри  

економіки підприємств                                                             О.І. Лисак 

 

 


