
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  
19 березня 2019                   Мелітополь                       № 9 

 

Засідання кафедри бізнес-консалтингу  
та міжнародного туризму 
Таврійського                      державного 

агротехнологічного         університету 
 

Завідувач кафедри, доцент С.В. КАРМАН. 

Секретар кафедри, доцент Н.В. ПОЧЕРНІНА 

Присутні: АРАБАДЖИЙСЬКИЙ О.І., БАКІНА Т.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., 

ДЕМКО В.С., ЗАХАРЧЕНКО О.Г., КАЛЬЧЕНКО С.В., КАРМАН С.В, 

КІБЕНКО К.А., КРАСНОДЄД Т.Л., МИКУЛА Д.Ю., НІКОЛАЄВИЧ О.В., 

ПОБІГУН Н.М., ПОЧЕРНІНА Н.В. 

 

Порядок денний: 
1. Про результати державної атестації здобувачів вищої освіти ОР 
«Магістр» 

2. Підсумки проведення ПМК1 по дисциплінам кафедри. 

3. Проміжні звіти аспірантів кафедри  

4. Про стан методичного забезпечення нових навчальних курсів кафедри 

5. Затвердження методичних розробок кафедри 

6. Про модернізацію ОПП «Економіка» на базі стандарту вищої освіти. 

7. Впровадження в освітній процес 2019-2020 навчального року 

освітньо-професійних програм кафедри. 
 

1. СЛУХАЛИ: обговорення звітів про результати державної атестації 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання.  

ВИРІШИЛИ:  



1.1. Затвердити Звіт про роботу екзаменаційної комісії з перевірки 

готовності магістрів та присвоєння їм кваліфікаційного рівня  (екзамен зі 

спеціальності) 051 Економіка (денна форма навчання). – Мелітополь. 2019.  

.02.2019. Голова ДЕК:д.е.н., професор, декан економічного факультету  

Запорізького національного  університету А.В. Череп 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію ведучих викладачів кафедри про результати 

проведення підсумкового модульного контролю №1 з дисциплін, що 

викладаються кафедрою. 
ВИРІШИЛИ:  

2.1 Результати проведення ПМК1 по дисциплінам кафедри вважати 

задовільними 

2.2 Ведучим викладачам завершити заповнення електронних журналів 

по першому модулю. 

2.3 Довести до відома кураторів груп першого курсу інформацію про 

успішність та якість знань студентів. 

 

3. СЛУХАЛИ: звіти аспірантів кафедри про виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії за І півріччя 2018-2019 

навчального року. 

ВИРІШИЛИ:  

3.1 Індивідуальний навчальний план аспірантки кафедри Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму ТДАТУ Ніколаєвич О.В. у першому 

півріччі 2018-2019н.р. вважати виконаним  та роботу над дисертаційним 

дослідженням на тему «Напрями підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу в малих формах аграрного виробництва» (науковий 

керівник - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму ТДАТУ Кальченко Сергій Володимирович) оцінити задовільно.  

3.2 Затвердити проміжний звіт аспірантки кафедри «Бізнес-консалтинг 

та міжнародний туризм» Ніколаєвич Олександри Вікторівни (2 рік вечірньої 



форми навчання, за державним замовленням)  про виконання освітньо -

наукової програми підготовки доктора філософії за перше півріччя 2018-

2019 навчального року (звіт додається). 

3.3 Індивідуальний навчальний план аспірантки кафедри Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму ТДАТУ  Кібенко К.А.  у першому 

півріччі 2018-2019н.р. вважати виконаним  та роботу над дисертаційним 

дослідженням на тему «Напрями підвищення ефективності виробничої 

діяльності малих форм в аграрному секторі економіки», (науковий керівник - 
д.е.н., професор кафедри Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

ТДАТУ Кальченко Сергій Володимирович) оцінити задовільно; 

3.4. Затвердити проміжний звіт аспірантки кафедри «Бізнес-консалтинг 

та міжнародний туризм» Кібенко Катерини Андріївни (2 рік заочної форми 

навчання, за контрактом)  про виконання освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії за перше півріччя 2018-2019 навчального року 

(звіт додається). 

3.5 Індивідуальний навчальний план аспірантки кафедри Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму ТДАТУ  Демко В.С. у першому 

півріччі 2018-2019н.р. вважати виконаним  та роботу над дисертаційним 

дослідженням на тему «Сільський зелений туризм як стратегічна сфера 

розвитку сільських територій України» (науковий керівник - д.е.н., 

професор, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ) 

оцінити задовільно; 
3.6 Затвердити проміжний звіт аспірантки кафедри «Бізнес-консалтинг 

та міжнародний туризм» Демко Валентини Сергіївни (2 рік очної форми 

навчання, за державним замовленням)  про виконання освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії за перше півріччя 2018-2019 

навчального року (звіт додається). 

3.7 Затвердити проміжний звіт аспіранта кафедри «Бізнес-консалтинг 

та міжнародний туризм» Арабаджийського Олександра Івановича (1 рік 



очної форми навчання, за державним замовленням)  про виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії за перше півріччя 2018-

2019 навчального року (звіт додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: науковий керівник, к.е.н., доцент КАРМАН С.В. з 

обґрунтуванням зміни теми дисертаційного дослідження аспіранта 

Арабаджийського О.І. 

ВИРІШИЛИ:   

3.8 Рекомендувати Вченій раді ТДАТУ змінити тему дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії 

(PhD)Арабаджийського Олександра Івановича у наступній редакції 

«Стратегія регіонального розвитку туристичної галузі»  

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію ведучих викладачів про стан методичного 

забезпечення нових навчальних курсів кафедри 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. – Аналіз галузевих 

ринків; ст. викл. Васильченко О.О. – Політична економія, Бізнес-статистика; 

викл. Демко В.С. – Інфраструктура ринку; Основи туристичної 

діяльності;к.е.н. доцент Бакіна Т.В. - Мікроекономічні ризики  

ВИСТУПИЛИ:відповідальна за методичну роботу кафедри Почерніна 

Н.В. з інформацію про зміст зауважень по НМКД відділу моніторингу якості 

освітньої діяльності ТДАТУ 

ВИРІШИЛИ:   

4.1 Комплектування НМКД нових дисциплін у паперовому варіанті 

завершити до кінця другого семестру 208-2019 н.р. Відповідальні – ведучі 

викладачі цих дисциплін 

4.2 Усім ведучим викладачам кафедри доопрацювати НМКД з 

урахування зауважень відділу моніторингу якості освітньої діяльності 

ТДАТУ щодо навчальних програм дисциплін, форми екзаменаційних білетів, 

ККР, тестових комплексів (у т.ч. тестів вхідного та вихідного контролю) 



4.3 Усім ведучим викладачам розпочати роботу по виданню 

методичних розробок типографським способом. 

 

5. СЛУХАЛИ: представлення викладачами методичних матеріалів з 

дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент БАКІНА Т.В. з інформацією про зміст 

методичних розробок,  рекомендованих до затвердження  

ВИРІШИЛИ:  

5.1 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  
затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Економічна теорія. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» економічних спеціальностей.Мелітополь: Таврійський 

державний агротехнологічний університет. 2019. 207 с. – 8,6 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., доцент Т.В. Бакіна 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри менеджментуІ.В. Агєєва 

5.2 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  
затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Економічна теорія. Методичні вказівки до самостійної роботидля 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент».Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 

університет. 2019. – 43 с. – 1,8 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., доцент Т.В. Бакіна 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри менеджментуІ.В. Агєєва 

5.3 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Економічна теорія. Методичні вказівки по проведенню семінарських 

занятьдля здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 



«Менеджмент».Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 

університет. 2019. – 54 с. – 2,25 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., доцент Т.В. Бакіна 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри менеджментуІ.В. Агєєва 

5.4 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Економічна теорія. Тестовий комплекс для здобувачів ступеня вищої 
освіти «Бакалавр» економічних спеціальностей.Мелітополь: Таврійський 

державний агротехнологічний університет. 2019. 48 с. – 2 у.д.а. 

Розробник: кандидат економічних наук, доцент Т.В. Бакіна 

Рецензент: доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризмуС.В. Кальченко 

5.5 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни 

«Економічна теорія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». Мелітополь: Таврійський державний 

агротехнологічний університет. 2019. 32 с. – 1,3 у.д.а. 

Розробник: кандидат економічних наук, доцент Т.В. Бакіна 

Рецензент: доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму С.В. Кальченко 

 

ВИСТУПИЛИ: ст. викл. ЗАХАРЧЕНКО О.Г. з інформацією про зміст 

методичних розробок,  рекомендованих до затвердження  

ВИРІШИЛИ:  

5.6 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  
затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  



Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Зовнішньоекономічна діяльність» для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» (на основі повної загальної 

середньої освіти) факультету економіки та бізнесу. - Мелітополь: 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 2019. 70 с. – 2,9 

у.д.а. 

Розробник: ст. викл. О.Г. Захарченко 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво. Торгівля та біржова 
діяльність» Тебенко В.М. 

5.7 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» для 

здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка» (на основі повної загальної середньої освіти) факультету 

економіки та бізнесу. - Мелітополь: Таврійський державний 

агротехнологічний університет. 2019. 250 с. – 10 у.д.а. 

Розробник: ст. викл. О.Г. Захарченко 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво. Торгівля та біржова 

діяльність» Тебенко В.М. 

5.8 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Маркетинг» (на 

основі повної загальної середньої освіти) факультету економіки та бізнесу. - 

Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет. 2019. 

200 с. – 8 у.д.а. 

Розробник: ст. викл. О.Г. Захарченко 



Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво. Торгівля та біржова 

діяльність» Тебенко В.М. 

5.9 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну 

розробку:  

Тестовий комплекс  з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка» - Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 
університет. 2019. 48 с. – 2 у.д.а. 

Розробник: ст. викл. О.Г. Захарченко 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво. Торгівля та біржова 

діяльність» Тебенко В.М. 

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію гаранта освітньо-професійної програми 

«Економіка» для рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка» доцента Почерніної Н.В. про результати роботи робочої групи у 

складі викладачів кафедри, здобувачів вищої освіти та представника 

роботодавців з модернізації ОПП «Економіка» на базі стандарту вищої 

освіти. Презентується оновлена освітньо-професійна програма. 

ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 

6.1 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу 

ТДАТУ схвалити модернізовану на базі стандарту вищої освіти освітньо-

професійну програму «Економіка» для рівня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка» для надання у подальшому до розгляду 

Вченій раді університету. 

 

 

 

 



7. СЛУХАЛИ: гарантів освітньо-професійних програм кафедри. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Почерніна Н.В. – гарант ОПП 

«Економіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 – Економіка. 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП «Економіка» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі  
спеціальності 051 – Економіка на 2019-2020 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Карман С.В. – гарант ОПП «Економічний 

консалтинг та бізнес-економіка» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка. 

7.2. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП 

«Економічний консалтинг та бізнес-економіка» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 

– Економіка на 2019-2020 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Єременко Д.В. – гарант ОПП 

«Економічна кібернетика та програмування» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка. 

7.3. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 
Вченою радою університету про впровадження ОПП «Економічна 

кібернетика та програмування» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 – 

Економіка на 2019-2020 навчальний рік. 

 



BI4CTyIIVIIVI: A.€.H., npoQecop Kamqeuro C.B. rapaHr OIIII

<Erououixa> 4ra s4o6ynauie 4pyroro (naricrepcbKoro) pinur euqoi ocnirra si

cneqiamuocri 051 - Er<onouira.

7.4. PeroueHAyBarLr MeroAu.rrrift rouicii Sar<ynrrery ra KJrorrorarr,r nepeA

B.reHoro paAoro yHinepcrzrery rpo BrrpoBaAXeHHs OII|I <Eronouixa>

Anfl :4o6yeavin Apyroro (nraricrepcrxoro) pinHr szuoi oceirz si

cueuiaruuocri 051 - Er<onouixa ua2019-2020 HaBrrzurbHzfi pir.

BI4CTyIIVUIVI: K.e.H., AorIeHr llonoea T.B. - rapaHr OII|I <Typu:u>) Ant

:4o6yeauin nepuroro (6axanaBpcbKoro) pienr nrzuloi ocsiru si cneqianutocri 242

- Typrasvr.

7 .5. Perouen4yButv Merorzqnifi xorr,ricii Saxynrrery ra KJronorarrr repeA

B.IeHoIo paAolo yninepcurery rrpo BnpoBaAXeHHr O|I|I <Typrzsu>) Als

s4o6ynavin repruoro (6axananpcrxoro) pinnr nurqoi ocnirn si

cneqiamnocri242 - Typusu :na20|9-2020 HaBrrzurbHufi pin.

3ani4yna.r xaQe4pra, rorleHr

Cexperap r<aQ e4prz, rorleHr

C.B. KAPMAH

H.B. IOqEPHIHA


