
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 25 вересня 2019 р.          Мелітополь                       № 1 

 

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: 

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

БОЛТЯНСЬКА Л.О., к.е.н., доцент, завідувач  кафедри 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент, заступник декана факультету економіки та 

бізнесу з навчальної роботи 

 

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

та біржова діяльність» 

 

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

і страхування» 

 

КАЛЬЧЕНКО С.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Бізнес-

консалтинг та міжнародний туризм» 

 

КАРМАН С. В., к.е.н., доц., 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»  

ЛЕГЕЗА Д. Г., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Маркетинг»  

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

НЕСТЕРЕНКО О.М, к.ю.н., ст. викладач кафедри «Публічне 

управління, адміністрування та право» 

ОРТІНА Г.В., д.н. з держ. упр., доцент, завідувач кафедри «Публічне 

управління, адміністрування та право» 

 

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

міжнародний туризм»  

 

РАДЧЕНКО Н.Г., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа 

та страхування», заступник декана з навчальної роботи 

СОКІЛ О.Г., д.е.н., доцент, завідувач кафедри «Облік і оподаткування» 

 

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

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

справа і страхування» 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Затвердження складу методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

на 2019-2020 н.р.  

2. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2019-2020 н.р. 

3. Уточнення структури програми навчальної дисципліни та робочої 

програми з навчальної дисципліни 

4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін та методичних 

розробок 

 

1. СЛУХАЛИ: Кармана С.В. з приводу затвердження складу методичної 

комісії факультету економіки та бізнесу: оголошено Наказ № 144-ОД від 2 

вересня 2019 року «Про щорічну ротацію складу методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу”, згідно якого встановлено склад методичної комісії на 

2019-2020 навчальний рік у кількості 18 осіб (Наказ додається). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Встановити склад методичної комісії у кількості 18 осіб. 

1.2. Затвердити склад методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

відповідно до наказу ректора ТДАТУ «Про щорічну ротацію складу  

методичної комісії факультету економіки та бізнесу». 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. з приводу плану роботи методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу на І семестр 2019-2020 н.р.: запропоновано 

провести чотири засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу з 

періодичністю один раз на місяць; наголошено, що проект плану роботи було 

подано для обговорення кафедр факультету 10.09.2019, пропозицій щодо змін чи 

доповнення структури плану методичної комісії не поступало. 

 

ВИРІШИЛИ: 2.1. Затвердити план роботи методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2019-2020 н.р.  (План роботи додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про уточнення структури робочої програми 

з навчальної дисципліни. На сторінці 3 у розділі 4. Опис навчальної дисципліни 

необхідно здійснити заміну щодо характеристики навчальної дисципліни , а саме 

«варіативна» - «за вибором студента». У програмі навчальної дисципліни 

Додатки В та Г – не обов’язкові.  

 

ВИРІШИЛИ: 3.1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

4. СЛУХАЛИ: Захарову Н.Ю. щодо представлення робочих програм 

навчальних дисциплін, які викладаються кафедрами факультету економіки та 

бізнесу у 2019-2020 н.р. Відмічено, що всі кафедри надали робочі програми по 



всіх дисциплінах, що викладаються у навчальному році. Програми відповідають 

вимогам, що пред’являються ТДАТУ до їх розробки та оформлення. Також 

представлені робочі програми дисциплін, що викладаються для студентів 

економічних напрямів підготовки викладачами кафедри суспільно-гуманітарних 

наук, кафедри іноземних мов. Пропонується затвердити робочі навчальні 

програми списком (Додаток А).  

1. Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

Назва методичної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердженн

я на 

засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

Кафедра “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Програма навчальної дисципліни 

«Торгівельне підприємництво» для 

підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

к.е.н., доц.            

Андрєєва Л.О. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

«Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Яворська Т.І. 

20.09.2019 

Протокол № 

2 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Фінансова та статистична звітність 

підприємств» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 168 с. – 9 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткування

» Кучеркова 

С.О. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Методичні вказівки для практичних 

робіт з дисципліни «Фінансова та 

статистична звітність підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», 191 с. – 8,4 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткування

» Кучеркова 

С.О. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Фінансова та статистична звітність 

підприємств» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 30 с. – 1,05 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткування

» Кучеркова 

С.О. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Фінансова та 

статистична звітність підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», 50 с. – 1,9 у.д.а 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткування

» Кучеркова 

С.О. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 



Методичні рекомендації для самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Гроші і 

фінанси» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг»  3,37 

у.д.а 

к.е.н., доц.. Чкан 

І.О. 

к.е.н., ст.. викл. 

кафедри 

«Бізнес-

консалтинг та 

міжнародний 

туризм» 

Захарченко 

О.Г. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Методичні рекомендації для проведення 

практичних і семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Фінанси 1» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 2,9 у.д.а 

к.е.н., доц.. Чкан 

І.О. 

к.н.держ.упр, 

ст. викладач 

кафедри 

«Публічне 

управління, 

адмініструванн

я та право» 

Вороніна Ю.Є. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Фінанси 1» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 2,9 у.д.а 

к.е.н., доц.. Чкан 

І.О. 

к.н.держ.упр, 

ст. викладач 

кафедри 

«Публічне 

управління, 

адмініструванн

я та право» 

Вороніна Ю.Є. 

27.08.2019 

Протокол № 

1 

Кафедра «Публічне управління, адміністрування та право» 

Робоча програма навчальної практики 

«Вступ до фаху» підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 13 с. – 0,5 у.д.а. 

д. н. держ. 

Упрв., доц.. 

Ортіна Г.В., к. 

н.держ.упр, 

Вороніна Ю.Є. 

- 29.08.2019 

Протокол № 

1 

Робоча програма навчальної практики 

«Менеджмент в публічному управлінні» 

підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», 15 с. – 0,6 у.д.а. 

д. н. держ. 

Упрв., доц.. 

Ортіна Г.В., к. 

н.держ.упр, ст.. 

викл. Вороніна 

Ю.Є. 

- 29.08.2019 

Протокол № 

1 

Робоча програма виробничої практики 

«Державне та регіональне управління» 

підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування», 15 с. – 0,6 у.д.а. 

к. н. держ.упр, 

доц.  

Застрожнікова 

І.В. 

- 29.08.2019 

Протокол № 

1 

Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Менеджмент в публічному управлінні» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування» 32 с. – 1,3 у.д.а. 

к. н. держ.упр, 

доц.  

Застрожнікова 

І.В. 

д.ф.н, проф. 

кафедри 

«Публічне 

управління, 

адмініструванн

я та право» 

Олексенко Р.І. 

29.08.2019 

Протокол № 

1 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Макроекономічна 

к.е.н., доц.. 

Почерніна Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

04.09.2019 

Протокол № 



політика та соціальна відповідальність» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 40 с. 

– 1,7 у.д.а 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Демченко І.В. 

1 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Макроекономіка» 

для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент», 50 с. – 2,8 у.д.а 

к.е.н., доц.. 

Почерніна Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмент» 

Агеєва І.В. 

04.09.2019 

Протокол № 

1 

Кафедра іноземних мов 

Методичні вказівки до лабораторних 

занять з дисципліни «Іноземна мова 

(англійська)» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» денної форми 

навчання зі спеціальності 073 

«Менеджмент», 84с. 

Супрун О.М.  к.філол.н., 

доцент кафедри 

германської 

філології 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Насалевич Т.В. 

02.09.2019 

Протокол № 

1 

Методичні вказівки до лабораторних 

занять з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 

(англійська)» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» денної форми 

навчання зі спеціальності 073 

«Менеджмент», 24с. 

Супрун О.М.  к.філол.н., 

доцент кафедри 

германської 

філології 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Насалевич Т.В. 

02.09.2019 

Протокол № 

1 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова (англійська)» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» денної форми навчання зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», 42 с. 

Супрун О.М.  к.філол.н., 

доцент кафедри 

германської 

філології 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Насалевич Т.В. 

02.09.2019 

Протокол № 

1 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська)» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» денної форми навчання зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», 24с. 

Супрун О.М.  к.філол.н., 

доцент кафедри 

германської 

філології 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Насалевич Т.В. 

02.09.2019 

Протокол № 

1 

 

ВИРІШИЛИ: 4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Затвердити робочі навчальні програми списком (Додаток А) 

 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                                   А.А. Костякова 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                                Н.Ю. Захарова 


