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Засідання методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу 

 

Голова методичної комісії: к.е.н., доцент А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: к.е.н., доцент Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 

АГЄЄВА І. В., к.е.н., доцент, заступник декана факультету 

економіки та бізнесу 
АРЕСТЕНКО Т. В., к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг» 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри «Облік і 

оподаткування» 

ГРИЦАЄНКО Г.І., к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., к.е.н. з держ. управління, доцент кафедри 

«Публічного управління, адміністрування та права» 

ЗАХАРОВА Н.Ю., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська 

справа і страхування» 

КАРМАН С. В., к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

бізнесу 

КОСТЯКОВА А.А., к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

ЛЕВЧЕНКО О. П., к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

 

НЕСТЕРЕНКО С.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Менеджмент» 

ОРТІНА Г.В., доктор наук з держ. управління, доцент, в.о. 

завідувача кафедри «Публічного управління, адміністрування та 

права» 

ПОЧЕРНІНА Н. В., к.е.н., доцент кафедри «Бізнес-консалтинг та 

міжнародний туризм» 

РАДЧЕНКО Н.Г., к.е.н., доцент, заступник декана факультету 

економіки та бізнесу 

СУРЖЕНКО Н. В., к.е.н, доцент кафедри «Менеджмент» 

ЯЦУХ О. О., к.е.н., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа і 

страхування» 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати навчально-методичної роботи випускових кафедр за ІІ 

семестр 2018-2019 н.р. 

2. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2018-2019 н.р. 

3. Затвердження методичних розробок та навчально-методичних 

посібників. 

4. Про схвалення освітньо-професійних програм факультету економіки та 

бізнесу. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про результати навчально-методичної 

роботи кафедр за ІІ семестр 2018-2019 н. р. Протягом періоду випускні 

кафедри факультету економіки та бізнесу брали активну участь у розробці 

навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищого ступеня освіти за 

оновленими спеціальностями, та розробці навчально-методичних комплексів 

дисциплін. Продовжувалась робота по оновленню електронних курсів 

навчальних дисциплін на Навчально-інформаційному порталі ТДАТУ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про результати навчально-методичної роботи кафедр за ІІ 

семестр 201-2019 н. р. прийняти до відома. 

2. Кафедрам факультету економіки та бізнесу активізувати діяльність по 

розробці НМКД та удосконаленню якості (методики) викладання 

навчальних дисциплін. Відповідальність покласти на завідувачів 

випускових кафедр. 

 

3. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про підсумки роботи методичної комісії за 

2018-2019 н. р. 

 

Протягом навчального року було проведено 10 засідань методичної 

комісії факультету економіки та бізнесу. Перелік питань, розглянутих на 

засіданнях згідно плану роботи методичної комісії представлено в таблиці 1 

та 2. 



Таблиця 1 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

факультету економіки та бізнесу на І семестр 2018-2019 н.р. 

Дата Порядок денний Доповідачі 

 

 

 

 

 

 

 
27 

вересня 

2018р. 

1. Затвердження складу методичної комісії 
факультету економіки та бізнесу на 2018- 

2019 н.р. 

Декан факультету 

економіки та бізнесу 

2. Обговорення та затвердження плану 

роботи методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2018- 

2019 н.р. 

 

Голова методичної 

комісії факультету 

3. Про уточнення форми робочої програми з 

навчальної дисципліни 

Голова методичної 

комісії факультету 

4. Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін та методичних розробок 

Секретар методичної 

комісії факультету 

 

5. Подання кандидатури Демченко І.В. на 

звання доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 

Голова методичної 

комісії факультету, 

завідувач кафедри 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

6. Презентація навчальних видань 
Укладачі навчальних 

видань 

 

 

 

 

 
25 жовтня 

2018р. 

1. Методичне забезпечення державних 

кваліфікаційних екзаменів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

Зав. випускових 

кафедр 

2. Затвердження форми організації 

виконання курсової роботи на факультеті 

економіки та бізнесу 

Голова методичної 

комісії факультету 

3. Обговорення вимог щодо оформлення 

навчально-методичних комплексів 

дисциплін для проходження акредитації 
спеціальностей факультету економіки та 

бізнесу 

Голова методичної 

комісії факультету 

4. Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

 

 
22 

листопада 

2018р. 

1. Про стан навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін з 

підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

Голова методичної 

комісії факультету, 

зав. випускових 
кафедр 

2. Про завдання відділу моніторингу якості 

освітньої діяльності ТДАТУ 

Начальник відділу 

МЯОС НМЦ 

3. Про перелік та порядок надання 
академічних тестів у репозитарій ТДАТУ 

Директор НБ 



 
4. Затвердження методичних розробок 

Секретар методичної 

комісії факультету 
5. Різне  

 
 

28 

листопада 

2018р. 

1. Подання кандидатури Демчук О.М. на 

звання доцента кафедри обліку і 

оподаткування 

В.о. завідувача 

кафедри обліку і 
оподаткування к.е.н., 
доцента ГОЛУБ Н.О. 

2. Подання кандидатури Коноваленко А.С. на 

звання доцента кафедри маркетингу 

Завідувач кафедри 

маркетингу д.е.н., 
доцента ЛЕГЕЗА Д.Г. 

 
 

26 

грудня 

2018р. 

1. Про результати навчально-методичної 

роботи  випускових кафедр за І семестр 
2018-2019 н. р. 

Голова методичної 

комісії факультету 

2. Підведення підсумків роботи методичної 

комісії за І семестр 2018-2019 н.р. 

Голова методичної 

комісії факультету 

3. Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 
 

Таблиця 2 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

факультету економіки та бізнесу на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Дата Порядок денний Доповідачі 

 

 

 

 

 

 
23 січня 

2019р. 

1. Розгляд та затвердження плану роботи 

методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Голова методичної 

комісії факультету 

 

2. Про стан НМКД на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Відповідальні за 

методичну роботу на 

випускових кафедрах 

3. Про стан  методичного забезпечення для 

виконання кваліфікаційних робіт  зі 
спеціальностей факультету ЕтаБ 

Голова методичної 

комісії факультету 

4. Про стан навчально-методичного забезпечення 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» 

Завідувач кафедри 

маркетингу 

5. Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

6. Різне  

 

 
 

27 лютого 

2019р. 

 
1.Методичне забезпечення КДКЕ освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

Голова методичної 

комісії факультету; 

Відповідальні за 

методичну роботу на 
випускових кафедрах 

2.Про результати оновлення методичного 

забезпечення до виконання кваліфікаційних робіт 
здобувачами вищого ОС «Магістр» 

Відповідальні за 

методичну роботу на 
випускових кафедрах 



 3.Обговорення та узгодження робочих та 

навчальних планів на 2019-2020 н.р. 

Декан факультету 

економіки та бізнесу 

4.Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

 

 

 

25 березня 

2019р. 

1.Про стан методичного забезпечення навчальних 

та виробничих практик для ОС «Бакалавр» 

Голова методичної 

комісії факультету, 
зав. випускових кафедр 

 

2.Про стан методичного забезпечення 

спеціальності 242 «Туризм» 

Завідувач кафедри 

економіки, відпові- 
дальний за методичну 

роботу на кафедрі 

3.Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

4.Різне  

 

 

 

24 квітня 

2019р. 

1. Про стан науково-методичного забезпечення 
виробничих практик для ОС «Магістр» 

Завідувачі випускових 
кафедр 

 
2. Про стан методичного забезпечення 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Завідувач кафедри 

публічного управління 

та адміністрування, 

відповідальний за 
методичну роботу на 

кафедрі 

3. Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

 

 

 

 

22 травня 

2019р. 

1. Про результати навчально-методичної роботи 

випускових кафедр за ІІ семестр 2018-2019 н. р. 

Відповідальні за 

методичну роботу на 

випускових кафедрах 

2. Підведення підсумків роботи методичної 
комісії за ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Голова методичної 
комісії факультету 

3. Затвердження методичних розробок 
Секретар методичної 

комісії факультету 

 

4.Подання кандидатури Кальченко С.В. на 

звання професора кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму 

Завідувач кафедри 

бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму, 

к.е.н., доцента Карман 

С.В. 
 

План роботи методичної комісії за 2018-2019 н. р. виконано у повному 

обсязі. 

За звітний період на засіданнях методичної комісії факультету економіки 

та бізнесу: 

- схвалено програми навчальних дисциплін та робочі програми з 

навчальних дисциплін – 280, зокрема 2 – з факультету «ІКТ»; 



- проведено підготовку до перевірки якості методичного забезпечення 

навчальних дисциплін щодо змісту НМКД з метою проходження 

акредитації ОР «Магістр» зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» та ліцензування спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- обговорено та узгоджено робочі та навчальні плани на 2019-2020 н.р.; 

- обрано форму виконання курсової роботи на факультеті економіки та 

бізнесу- міждисциплінарна та наскрізна курсова робота; 

- схвалено   методичне    забезпечення    КДКЕ    освітнього    ступеня 

«Магістр» та «Бакалавр»; 

- розглянуто підсумки моніторингу методичного забезпечення для 

виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей факультету ЕтаБ; 

- затверджено методичне забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг»; 

- проаналізовано стан методичного забезпечення спеціальності 242 

«Туризм» та 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- затверджено та рекомендовано для отримання грифу Вченої Ради 

ТДАТУ 4 навчальні посібника (69,58 у.д.а.), 1 навчально-методичний 

посібник (17,87 у.д.а.), 1 хрестоматію (21,2 у.д.а.), 1 монографію 

(17,52 у.д.а.), підготовлені викладачами факультету економіки та 

бізнесу (перелік надано в таблиці 3); 

- розглянуто та схвалено до впровадження методичне забезпечення, 

розроблене викладачами факультету економіки та бізнесу 

(представлено в таблиці 4). 



Таблиця 4 

Кількість методичних розробок, затверджених методичною комісією 

факультету економіки та бізнесу у 2018-2019 н.р. 

Назва кафедри 
Кількість методичних 

розробок 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 21 / 51,4 у.д.а. 

Менеджмент 41 / 233,71 у.д.а. 

Економіка / Бізнес-консалтинг та міжнародний 

туризм 
33 / 174,35 у.д.а. 

Фінанси, банківська справа т а страхування 25 / 147,94 у.д.а. 

Облік і оподаткування 45 / 184,50 у.д.а. 

Маркетинг 33 / 103,40 у.д.а. 

Публічне управління та адміністрування 31 / 69,26 у.д.а. 

Разом по факультету 229 / 964,56 у.д.а. 

Вища математика і фізика 11 / 35,05 у.д.а. 

Разом по інших факультетах 11 / 35,05 у.д.а. 

Всього 240 / 999,61 у.д.а. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: Захарову Н.Ю. Про затвердження методичних розробок 

та навчально-методичних посібників. 
 

3.1. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни 

«Маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» - Мелітополь, ТДАТУ, 2019.-12с. 

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

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Менеджмент» Шевчук О.Ю. 

Протокол № 11 засідання кафедри «Маркетинг» від 25 квітня 2019р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 
4.1. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Публічне 

управління та адміністрування» для першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» д.держ.упр., доцента  

Ганну Ортіну про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої  

освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН України № 1172 від 

22.10.2018 р.). 

Освітньо-професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» розроблено проектною групою у 

складі: 



Ортіна Ганна Володимирівна – гарант освітньо-професійної 

програми, керівник проектної групи, доктор наук з державного управління, 

доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Єфіменко Людмила Миколаївна – кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Олексенко Роман Іванович – доктор філософських наук, професор 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Вороніна Юлія Євгенівна – кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

Застрожнікова Ірина Володимирівна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Танасова Наталія Савелівна – здобувачка 1 курсу Бакалаврату 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Публічне управління 

адміністрування та право» від 19 березня 2019 р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 4.1. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» та рекомендувати для подальшого 

розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

 

 
Голова науково-методичної комісії А.А. Костякова 

факультету економіки та бізнесу 

 
Секретар методичної комісії Н.Ю. Захарова 

факультету економіки та бізнесу 



Таблиця 3 

 

Кількість навчальних посібників, затверджених методичною комісією факультету економіки та бізнесу у 2018 -2019 н.р. 
 
 

 
 

Назва методичної 

розробки 

 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, науковий 

ступінь 

 
 

ПІБ рецензентів, посада, науковий 

ступінь 

Дата 

затвердження 

на засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

Дата 

затвердження на 

засіданні 

методичної 

комісії, № 
протоколу 

Кафедра «Маркетинг» 

Навчально-методичний д.ф.н., професор ВОРОНКОВА В.Г. - доктор 29. 11. 2018 26.12.2018 

посібник «Філософія Олексенко Р.І. філософських наук, професор Протокол № 4 Протокол № 5 

ринкових відносин», 252с.  (ЗДІА м. Запоріжжя);   

– 17,87 у.д.а.  КРАВЧЕНКО Л.М. - доктор   

  педагогічних наук, професор (   

  ПНПУ імені В. Г. Короленка. м.   

  Полтава);   

  ДАЦІЙ О.І.- доктор економічних   

  наук, професор (МАУП м. Київ);   

  МОРАРЬ М.В. - доктор політичних   

  наук, професор (ТДАТУ м.   

  Мелітополь)   

Кафедра « Облік та оподаткування» 



Навчальний посібник 

«Фінансова санація та 

банкрутство підприємств» 

- 482 с. - 30,13 у.д.а. 

Вклад: 

Терещенко М.А. – 6,7 

у.д.а. 

Терновський М.А. - 6,7 

у.д.а. 

ТРУСОВА Н.В. – 

д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

ТЕРНОВСЬКИЙ 

В.О. – к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування; 
ТЕРЕЩЕНКО М.А. 

– к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Н.М. Давиденко,  доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Н.С. Прокопенко, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач    кафедри    фінансів    та 

банківської    справи,     Приватний 

28.08.2018р. 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

 вищий навчальний заклад   

 «Європейський університет»   

 Н.С.Танклевська, доктор   

 економічних наук, професор,   

 завідувач кафедри обліку і   

 оподаткування, ДВНЗ   

 «Херсонський державний аграрний   

 університет»   

Навчальний посібник ТРУСОВА   Н.В.    – 

д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 
ТЕРЕЩЕНКО М.А. 

– к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Прокопенко Н.С., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, обліку 

та оподаткування, Приватний 

вищий         навчальний         заклад 

«Європейський університет» 

Виговська  Н.Г.,  доктор 

економічних наук, професор, 

05.02.2019 р. 25.03.2019 

«Фінансовий аналіз Протокол № 6 Протокол № 8 

підприємства: методика та   

практика», 272 с.- 17,00   

у.д.а.   

Вклад Терещенко М.А. –   

8,5 у.д.а.   



  завідувач кафедри фінансів і 

кредиту, Житомирський державний 

технологічний університет 

Нестеренко С.А., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

  

Кафедра «Публічне управління та адміністрування» 

Хрестоматія 

«Формування та шляхи 

створення об’єднаних 

територіальних громад в 

умовах децентралізації» - 

346 стор.-21,2 у.д.а. 

д.н.держ.упр., 

доцент Ортіна Г.В., 

к.н.держ.упр., доцент 

Вороніна Ю.Є. 

к.п.н., доц. Горбова 

Н.А. 

Сизоненко О. В., 

Гарбар Г. А. 

ДРАГАН І.О. доктор наук з 

державного управління, старший 

науковий співробітник, завідувач 

кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та 

адміністрування (Житомирський 

державний технологічний 

університет); 

ДЄГТЯР О.А. доктор наук з 

державного управління, доцент 

кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування (Харківський 

національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова); 

ЯВОРСЬКА Т.І. доктор 

економічних       наук,       професор 

кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності 

28.02.2019 

Протокол № 8 

25.03.2019 

Протокол № 8 



  (Таврійський державний 

агротехнологічний університет). 

  

Навчальний посібник 

«Господарське право 

України» - 125 с. -5,2 у.д.а. 

к.п.н., доц. Горбова 

Н.А. 

Гапотій В.Д. – к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри права МДПУ ім. 

Б. Хмельницького 

Мінкова О.В. – доктор філософії, 

к.ю.н., ст. викладач кафедри права 

МДПУ ім. Б. Хмельницького 

Олексенко Р.І. - д.ф.н, професор 
кафедри маркетингу ТДАТУ 

26.04.2019 

Протокол № 10 

24.04.2019 

Протокол № 9 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Монографія  «Витрати  і 

собівартість продукції в 

сільськогосподарських 

підприємствах України» - 

368 с.-17,52 у.д.а. 

ЦАП В.Д. - к.е.н., 

доцент кафедри 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

ШПИЧАК О. М., доктор економічних 

наук, професор, академік НААН 

(Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки»); 

ГАЛУШКО В. П.,  доктор 

економічних наук, професор, член- 

кореспондент НААН (Національний 

університет біоресурсів  і 

природокористування України) 

СИНЯЄВА Л.В., доктор економічних 

наук, професор (Таврійський 

державний агротехнологічний 

університет) 

28.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

Навчальний посібник 

«Фінансова санація та 

банкрутство підприємств» 

ТРУСОВА Н.В. – 

д.е.н., професор 

кафедри  фінансів, 

Н.М. Давиденко, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, 

28.08.2018р. 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 



- 482 с. - 30,13 у.д.а. 

Вклад: 

Трусова Н.В. – 16,73 у.д.а. 

банківської справи та 

страхування; 

ТЕРНОВСЬКИЙ 

В.О. – к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. – 

к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Н.С. Прокопенко, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів та 

банківської справи, Приватний 

вищий навчальний заклад 

«Європейський університет» 

Н.С. Танклевська, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

  

Навчальний        посібник 

«Фінансовий аналіз 

підприємства: методика та 

практика», 272 с.- 17,00 

у.д.а. 

Вклад Трусова Н.В.. – 8,5 

у.д.а. 

ТРУСОВА Н.В.   – 

д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. – 

к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Прокопенко Н.С., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, обліку 

та оподаткування, Приватний 

вищий         навчальний         заклад 

«Європейський університет» 

Виговська  Н.Г.,  доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів і 

кредиту, Житомирський державний 

технологічний університет 

05.02.2019 р. 

Протокол № 6 

25.03.2019 

Протокол № 8 



  Нестеренко С.А., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

  

Навчальний посібник 

«Бюджетний менеджмент» 

- 276 с.-17,25 у.д.а. 

КОГУТ І.А. – к.е.н., 

доцент кафедри 

фінансів, банківської 

справи  та 

страхування; 

ОСИПЕНКО С.О. – 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Череп А.В. – доктор економічних 

наук, професор,  декан 

економічного факультету 

Запорізького національного 

університету 

Судомир С.М. – доктор 

економічних наук, доцент, 

завідувач відділу навчально- 

науково-інноваційної діяльності 

ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

Синяєва Л.М. – доктор 

економічних наук, професор 

кафедри менеджменту 

Таврійського  державного 

агротехнологічного університету 

07.05.2019 р 

Протокол № 9 

24.04.2019 

Протокол № 9 



 


