
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

27 вересня 2018 р  Мелітополь   № 01 

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» 

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

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 «Економіка»  

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» 

ЦАП В.Д., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа і 

страхування» 

ДЕМЧЕНКО І.В. к.е.н., ст.викладач кафедри «Фінанси, банківська 

справа і страхування» 

 
 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження складу методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу на 2018-2019 н.р. 

2. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії 

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

3. Про уточнення форми робочої програми з навчальної дисципліни 

4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін та методичних 

розробок 

5. Подання  кандидатури Демченко І.В. на звання доцента кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

6. Представлення та обговорення навчальних посібників факультету для 

отримання грифу Вченої Ради ТДАТУ 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. з приводу затвердження складу методичної 

комісії факультету економіки та бізнесу: оголошено Наказ № 152-ОД від 31 

серпня 2018 року «Про щорічну ротацію складу методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу”, згідно якого встановлено склад 

методичної комісії на 2018-2019 навчальний рік у кількості 17 осіб: 

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

бізнесу 

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

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

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

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

оподаткування» 

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

біржова діяльність» 

6. ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., к.е.н. з держ. управління, доцент кафедри 

«Публічного управління, адміністрування та права» 

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

страхування» 

8. КАРМАН С. В., к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу 
9. КОСТЯКОВА А.А.,к.е.н.,доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

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

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

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

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

кафедри «Публічного управління, адміністрування та права» 

14.ПОЧЕРНІНА Н. В., к.е.н., доцент кафедри «Економіка»  

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

та бізнесу 

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

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

страхування» 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити склад методичної комісії у кількості 17 осіб. 

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 2018-2019 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 19.09.2018, 

пропозицій щодо змін чи доповнення структури плану методичної комісії не 

поступало. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2018-2019 н.р.  (план роботи додається до 

протоколу). 

 

3. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. щодо уточнення форми робочої програми з 

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

дисципліни необхідно здійснити заміну у назві дисципліни щодо 

характеристики навчальної дисципліни , а саме «Нормативна» замінити на 

«Обов’язкова» та «Варіативна» - «Вибіркова». 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

дисциплін, які викладаються кафедрами факультету економіки та бізнесу у 

2018-2019 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. 

Пропонується затвердити всі робочі програми списком: 

 

4.1. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Управління проектами» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 15 с. 

 «Економіка аграрного виробництва» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Андрєєва Л.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.2. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Торговельне підприємництво» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». – Мелітополь, ТДАТУ. –2018. – 16 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Андрєєва Л.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.3. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Торговельне підприємництво» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 16 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Андрєєва Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.4. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. 

– 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.5. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

, 073 «Менеджмент» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.6. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.7. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – Мелітополь, 

ТДАТУ. – 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.8. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» – Мелітополь, ТДАТУ. 

– 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.9. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка торгівлі» для здобувачів ступеня вищої освіти 



«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Болтянська Л.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.10. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 17 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Грицаєнко Г.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.11. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економічне управління підприємством» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 15 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Грицаєнко Г.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.12. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 13 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Грицаєнко Г.І. 
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діяльності ” Тебенко В.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.35. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» (на основі повної загальної середньої 

освіти) ОКР «Бакалавр» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 19 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Тебенко В.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.36. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 18 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Тебенко В.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.37. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» (на основі повної загальної середньої 

освіти) ОКР «Бакалавр» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 21 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Тебенко В.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.38. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними 



системами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг» – Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – 11 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Прус Ю.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.39. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними 

системами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Мелітополь, 

ТДАТУ. – 2018. – 11 с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” Прус Ю.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ” від 28 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.40. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація і методика податкових перевірок» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Сахно Л.А.  

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.41. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Сахно Л.А.  

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.42. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни ««Контроль і ревізія» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі молодшого 

спеціаліста) та за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на основі 

повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Сахно Л.А.  

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.43. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі 

молодшого спеціаліста) та  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на 

основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Воронянська О.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.44. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Методи аналізу масиву даних» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі молодшого 

спеціаліста) та  напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» (на основі повної 

загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Воронянська О.В., 

к.е.н., доц.. Прус Ю.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.45. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Звітність підприємств» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Костякова А.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.46. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Звітність підприємств» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі 

молодшого спеціаліста) та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на 

основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Костякова А.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.47. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародне  оподаткування» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Кучеркова C.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.48. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік і оподаткування субʹєктів господарювання» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Кучеркова C.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.49. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Бухгалтерський облік» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  зі спеціальності 075 «Маркетінг». 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Кучеркова C.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.50. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075  «Маркетинг» денної та заочної форми 

навчання. 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Кучеркова C.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.51. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075  «Маркетинг» денної та заочної форми 

навчання  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Кучеркова C.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.52. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Фінансовий облік I» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Голуб Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.53. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Фінансовий облік II» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Голуб Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.54. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для другого 



(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Голуб Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.55. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Бюджетування діяльності субˈєктів господарювання» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (на основі молодшого спеціаліста) та  напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» (на основі повної загальної середньої освіти) ОКР 

«Бакалавр» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Безверхня Ю.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р.. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.56. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Безверхня Ю.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р.. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.57. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Фінансовий аналіз» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі молодшого 

спеціаліста) та  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на основі 

повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Безверхня Ю.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р.. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.58. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти). 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Безверхня Ю.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р.. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.59. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік в банках» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  (на основі молодшого 

спеціаліста) та  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на основі 

повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр». Розробник: к.е.н., доц.  

кафедри “Облік і оподаткування” Левченко О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.60. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік в галузях» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Левченко О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.60. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік в банках» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (на основі повної загальної 

середньої освіти) ОКР «Бакалавр» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Левченко О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.61. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація обліку» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Левченко О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.62. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищого ступеня 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська  справа та 

страхування» (на основі молодшого спеціаліста) та напрям підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит» (на основі повної загальної середньої освіти), 

ОКР Бакалавр. 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Терещенко М.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.63. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік в бюджетних установах ІІ» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.64. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік в бюджетних установах ІІ» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік оподаткування» (на основі 

молодшого спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.65. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська  справа та 

страхування» (на основі молодшого спеціаліста).   

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.66. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська  справа та 

страхування» . Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” 

Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.67. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кошторис бюджетних установ» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік оподаткування» (на основі 

молодшого спеціаліста). 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.68. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кошторис бюджетних установ» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Демчук О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.69. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Інформаційно-аналітичний менеджмент» для другого 



(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Ілляшенко К.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.70. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Статистична звітність» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Ілляшенко К.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.71. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Костякова А.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.72. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в обліку та аналізі» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Єременко Д.В.. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.73. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні підприємством» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » 



Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Єременко Д.В.. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.74. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (на основі молодшого спеціаліста) та  напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» (на основі повної загальної середньої освіти) ОКР 

«Бакалавр» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “Облік і оподаткування” Єременко Д.В.. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Облік і оподаткування ” від 31 серпня 

2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.75. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Податкова справа та контроль" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування"  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.76. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Податкова справа та контроль" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування"  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.77. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова справа та контроль" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.78. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни " Податкова справа та контроль" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.79. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податковий менеджмент" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.80. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система 1" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.81. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система 2" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. та к.е.н., доц. Цап В.Д 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування ” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.82. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система" напрям підготовки  6.030504 "Економіка 

підприємств" ОКР "Бакалавр" 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.83. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.84. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни " Податкова система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 073 "Менеджмент"   

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.85. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни " Податкова система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.86. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни ""Інформаційні системи і технології у фінансах" для здобувачів 

ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування". 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.87. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 051 «Економіка»  

Розробники:  к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування”  Цап В.Д. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.88.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Податкова система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 051 «Економіка»  

Розробники:  к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування”  Цап В.Д. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.89. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни " Податкова система 1" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування". 

Розробники:  к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування”  Цап В.Д. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.90. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Банківські операції та страхування підприємницької діяльності" 

для здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.91. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Оцінка майна" для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" 

зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.92. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Страховий менеджмент" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування" 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.93. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Оцінка майна" для студентів напряму підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» ОКР "Бакалавр" на основі повної загальної середньої 

освіти   

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.94. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Банківська справа та страхування" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.95. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Банківська справа та страхування" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність"   

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. та к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.96. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах 2" для здобувачів 

ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Косторной С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.97. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінансовий ринок" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»  

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Якушева І.Є. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.98. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни " Фінансовий ринок " для студентів напряму підготовки 6.030508 

«Фінанси і к кредит» ОКР "Бакалавр" на основі повної загальної середньої 

освіти   

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Якушева І.Є. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.99. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінансовий ринок"  для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр"зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування"   

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Якушева І.Є. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.100. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Ринок фінансових послуг" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр"  зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування"  

Розробник: к.е.н., доцент кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Якушева І.Є. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.101. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Гроші і фінанси" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 075 "Маркетинг" 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.102. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Гроші і фінанси" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 073 "Менеджмент" 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.103. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Гроші та кредит" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

та 071 «Облік і оподаткування» 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.104. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси 1" для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 071 «Облік 

і оподаткування»  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 



 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.105. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси 2" для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 071 «Облік 

і оподаткування»  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.106. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Гроші і фінанси" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування”  

Чкан І.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.107. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Казначейська справа" напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і 

кредит" освітнього рівня "Бакалавр" 

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Осипенко С.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.108. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Казначейська справа" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування"   

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Осипенко С.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.109. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Державний фінансовий контроль" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та 

страхування"  

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Осипенко С.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.110. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Оподаткування суб’єктів господарювання" для здобувачів 

ступеня вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність"  

Розробник: ст..викл.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Сенік В.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.111. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності" для здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр" зі 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Рубцова Н.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.112. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Банківський менеджмент" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.113. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Банківська система" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.114. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси бюджетних установ" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування"  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.115. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Аналіз банківської діяльності" для здобувачів ступеня вищої 

освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Радченко Н.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.116. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Яцух О.О.,  к.е.н., доц. Захарова Н.Ю. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.117. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність"  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Яцух О.О.,  к.е.н., доц. Захарова Н.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.118. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 " Фінанси банківська справа та страхування " 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Яцух О.О.,  к.е.н., доц. Захарова Н.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.119. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінансова та статистична звітність підприємства" для 

здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" 

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Захарова Н.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.120. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінансовий менеджмент" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"  

Розробник: к.е.н., доц.  кафедри “ Фінанси, банківська справа та страхування” 

Захарова Н.Ю. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.121. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 075 "Маркетинг" 

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Демченко І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.122. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 073 "Менеджмент"   

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Демченко І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.123. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 051 "Економіка" 

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Демченко І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.124. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств" 

для здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси 

банківська справа та страхування" Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ 

Фінанси, банківська справа та страхування” Демченко І.В. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.125. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Фінансово-кредитний механізм ЗЕД" для здобувачів ступеня 

вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та 

страхування" 

Розробник: к.е.н., ст..викл. кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Демченко І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.126. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Бюджетний менеджмент" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування" 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Когут І.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.127.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни "Місцеві фінанси" для здобувачів ступеня вищої освіти 

"Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси банківська справа та страхування  

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” Когут І.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.128. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів ступеня вищої  освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі бакалавру. 

Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.129. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економіка І» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.130. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економіка ІІ» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент  Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.131. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економіка ІІ» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.132. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економіка ІІ» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.13 с. – 0,8у.д.а.  

Розробник:к.е.н., доцент  Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу 

 

4.133.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Міжнародна економіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» на основі повної загальної 

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а 

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 



4.134.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Аналіз галузевих ринків» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 0,75у.д.а  

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

4.135.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Кон’юнктура світових ринків» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» на основі повної 

загальної середньої освіти. Мелітополь, ТДАТУ, 29 серпня 2018 р.12 с. – 

0,75у.д.а.  

Розробник:к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

4.136.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономічна політика» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»(на 

основі повної вищої освіти «Бакалавр»)- Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 25 с. – 

1,6 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.137. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономічна політика та соціальна відповідальність» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»(на основі повної вищої освіти 

«Бакалавр»)- Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 26 с. – 1,6 у.д.а.Розробник:к.е.н., 

доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.138. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (на основі повної вищої освіти 

«Бакалавр») зі спеціальності 051 «Економіка». - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 

23 с. – 1,4 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.139. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

середньої освіти) – Мелітополь, ТДАТУ. – 19 с. – 1,2 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.140. Представлення Захарової Н.Ю.. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» (на основі повної загальної 

середньої освіти) – Мелітополь, ТДАТУ. – 19 с. – 1,2 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.141. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 

071 «Облік і оподаткування» (на основі повної загальної середньої освіти) – 

Мелітополь, ТДАТУ. – 19 с. – 1,2 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.142.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (на основі повної загальної середньої освіти) – Мелітополь, 

ТДАТУ. – 19 с. – 1,2 у.д.а. 

Розробник:к.е.н., доцент Почерніна Н.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.143.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на основі повної 

загальної середньої освіти) - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 16 с. – 1 у.д.а 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.144.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної 

середньої освіти) - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 16 с. – 1 у.д.а  

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.145.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Макроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі повної загальної 

середньої освіти) - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 16 с. – 1 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.146.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Світове сільськогосподарське виробництво та 

зовнішньоекономічна діяльність» для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за ОПП Агроінженерія зі спеціальності 208  Агроінженерія. 

Мелітополь,ТДАТУ - 15 с. – 0,9 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.147.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни   «Зовнішньоекономічна діяльність» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» (на основі повної 

загальної середньої освіти) 2018 року - 16 с. – 1 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 



Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.148.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни   «Економічна теорія» для здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

на   основі   повної   загальної   середньої   освіти.   – Мелітополь, ТДАТУ - 

15 с. – 0,9 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.149.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни   «Економічна теорія» для здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на   основі   повної   

загальної   середньої   освіти. – Мелітополь, ТДАТУ - 15 с. – 0,9 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.150.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

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

спеціальності 075 «Маркетинг»    на   основі   повної   загальної   середньої   

освіти.   – Мелітополь, ТДАТУ - 15 с. – 0,9 у.д.а. 

Розробник: к.е.н., ст. викладач Захарченко О.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.151.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

«Економічна теорія» для здобувачівступенявищоїосвіти«Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» факультету економіки та бізнесу. 15 с. – 0,9 

у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.152.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

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

спеціальності 242 «Туризм» факультету економіки та бізнесу. 15 с. – 0,9 у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.153.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

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

спеціальності 242 «Туризм». 11 с. – 0,7у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.154.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

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

спеціальності 073 «Менеджмент». 11 с. – 0,7у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.155.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної  

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

спеціальності 051 «Економіка» факультету економіки та . 17 с. – 1,1 у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.156. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр»  зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на 

основі повної загально] середньої освіти). – Мелітополь,  ТДАТУ - 15 с.. 

Розробник: д. е.н., доцент Кальченко С.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.157. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр»  зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (на основі повної загально] середньої освіти). 

– Мелітополь,  ТДАТУ - 15 с. 

Розробник: д. е.н., доцент Кальченко С.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.158. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр»  зі спеціальності  зі спеціальності 

051«Економіка» (на основі повної загально] середньої освіти). – 

Мелітополь,  ТДАТУ - 15 с. 

Розробник: д. е.н., доцент Кальченко С.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.159. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (на основі повної загально] середньої освіти). – 

Мелітополь,  ТДАТУ - 15 с. 

Розробник: д. е.н., доцент Кальченко С.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.160. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр»  зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на 

основі повної загально] середньої освіти). – Мелітополь,  ТДАТУ - 15 с. 

Розробник: д. е.н., доцент Кальченко С.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.161.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правила міжнародних торгових поставок» для здобувачів 



ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» - 17 с. – 

1,1 у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.162.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правила міжнародних торгових поставок» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» - 15 с. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.163.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» – 19 с. - 1,2 

у.д.а. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.164.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з з навчальної 

практики з міжнародної економіки для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». – 15 с. 

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

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.165.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 с. – 

1.у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.166.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Політична економія» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – 

Мелітополь, ТДАТУ. – 18 с. – 1,125 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.167.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 с.- 

1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.168.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 с. 

– 1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.169.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 074 «Менеджмент». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 

с. – 1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.170.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 с. – 1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  



Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.171.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». – Мелітополь, ТДАТУ. –    16 с. – 

1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.172.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни  «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». – Мелітополь, ТДАТУ. – 16 с. – 1 у.д.а. 

Розробник: ст.. викладач Васильченко О.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.173.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з. навчальної 

дисципліни Основи туристичної діяльності для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» факультету економіки та 

бізнесу. Мелітополь. 2018. – 15 с. – 0,9 у.д.а. 

Розробник:  ст. .викладач Демко В.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.174.Представлення Захарової Н.Ю. програми з. навчальної дисципліни 

Основи туристичної діяльності для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Мелітополь. 2018. – 8 с. – 0,5 

у.д.а. 

Розробник:  ст. викладач Демко В.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Економіка” від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 
 



4.175. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Державне та регіональне управління» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». – 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   16 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Розуменко С.М.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.176.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». – 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   14 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Розуменко С.М.  

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.177. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (на основі 

молодшого спеціаліста) та за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і 

кредит» (на основі повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр» – 

Мелітополь,  ТДАТУ, 2018  - 20 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Шевчук О.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.178. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 073 «Менеджмент» – Мелітополь,  ТДАТУ, 2018  - 19 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Шевчук О.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.179. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»(на основі молодшого 

спеціаліста) та за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (на основі 



повної загальної середньої освіти) ОКР «Бакалавр» – Мелітополь,  ТДАТУ, 

2018  - 19 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Шевчук О.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.180. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 075 «Маркетинг» – Мелітополь,  ТДАТУ, 2018  - 21 с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Шевчук О.Ю. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.181. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи консалтингу» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018  

- 14с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.182. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Регіонально-адміністративний менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» - 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018  - 17с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

  

4.183. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 051 «Економіка» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018 - 16с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.184.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018 - 16с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.185. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018 - 16с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.186. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни 

«Основи консалтингу» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018  - 13с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.187. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни 

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

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018 - 13с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.188. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни 

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

спеціальності 051 «Економіка» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018 - 13с.Розробник: 

к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Сурженко Н.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.189. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни дисципліни  «Вступ  до  фаху»  для здобувачів першого   

(бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   спеціальності 073 

«Менеджмент»–Мелітополь,  ТДАТУ, 2018  -14 с. 

Розробник: ст. викл.  кафедри “Менеджмент” Редько Л.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.190. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи менеджменту»  для здобувачів першого   

(бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   спеціальності 073 

«Менеджмент»–Мелітополь,  ТДАТУ, 2018  -24 с. 

Розробник: ст. викл.  кафедри “Менеджмент” Редько Л.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.191. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація і економіка енергетичних підприємств» для 

здобувачів  ступеня вищої  освіти «Магістр» зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018  –   12с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент”  Плотніченко С.Р. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.192. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи професійної етики та етикету» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр»зі спеціальності 073 «Менеджмент» – Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018  –   15с. 

Розробник: к.е.н., доц.   кафедри “Менеджмент” Плотніченко С.Р. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 



4.193. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Системи технологій»  для здобувачів першого   

(бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   спеціальності 073 

«Менеджмент»–Мелітополь,  ТДАТУ, 2018 -16 с. 

Розробник: д.е.н., проф. кафедри “Менеджмент” Нестеренко С.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.194. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»  для здобувачів 

першого   (бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»–Мелітополь,  ТДАТУ, 

2018 -22 с. 

Розробник: д.е.н., проф. кафедри “Менеджмент” Нестеренко С.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.195. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Управління витратами» для здобувачів першого   

(бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   спеціальності 073 

«Менеджмент»–Мелітополь,  ТДАТУ, 2018 -19 с. 

Розробник: д.е.н., проф. кафедри “Менеджмент” Нестеренко С.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.196. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Планування виробничо-фінансової діяльності підприємства»  

для здобувачів першого   (бакалаврського)   рівня   вищої   освіти зі   

спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»–

Мелітополь,  ТДАТУ, 2018 -22 с. 

Розробник: д.е.н., проф. кафедри “Менеджмент” Нестеренко С.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.197. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в менеджменті» для 



здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент» – Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   13с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Кравець О.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.198. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економетрика : економіко-математичні методи» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент» – Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   10 с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Кравець О.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.199. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент персоналу» для для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076  «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» – Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   22с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Бочарова Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.200. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Ділове адміністрування» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» – 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   28с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Бочарова Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.201 Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент персоналу» для для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075  «Маркетинг» – 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   22с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Бочарова Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.202. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент» – Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   26с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Бочарова Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.203. Представлення Захарової Н.Ю. програми з навчальної дисципліни 

«Ділове адміністрування» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» «31» серпня 2018 року - 12 с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Бочарова Н.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

 

4.204. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Аграрний сервіс та інформаційне  забезпечення» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія». - 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018. -11 с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Агєєва І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.205. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти   для зі спеціальності 073 «Менеджмент». – Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018  –   13 с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Агєєва І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.206. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Теорія організації» для здобувачів першого (бакалаврського) 



рівня вищої освіти  зі спеціальності 073 «Менеджмент» – Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018  –   16с 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Агєєва І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.207. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація виробництва» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  зі спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова 

діяльність» та напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР 

«Бакалавр». – Мелітополь, ТДАТУ, 2018  –   15с. 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Менеджмент” Агєєва І.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “Менеджмент” від 31 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.208. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на 

основі повної загальної освіти) 

Розробник: д.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Легеза Д.Г.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.209. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг та логістика» напрям підготовки 6.100102 «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» 

Розробник: д.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Легеза Д.Г.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.210. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинговий менеджмент» спеціальність 075 «Маркетинг»  

ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)   

Розробник: д.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Легеза Д.Г.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.211. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Стратегічний маркетинг спеціальність 075 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Шквиря Н.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.212. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Стратегічний маркетинг» напрям підготовки 075 «Маркетинг»  

ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Шквиря Н.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.213. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингове ціноутворення» напрям підготовки 6.030507  

«Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та 

спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Шквиря Н.О.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.214. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингові комунікації» спеціальність 075 «Маркетинг»  

ОР «Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста) та (на основі повної 

загальної освіти)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.215. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Рекламний менеджмент» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.216. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» ОР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.217. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Управління проектами» напрям підготовки 6.030507 

«Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та 

спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.218. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг» напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР 

«Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.219. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОР 

«Бакалавр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.220. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Маркетинг» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР 

«Бакалавр» (на основі повної загальної освіти)  та спеціальність 072 «Фінанси 

і кредит» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Арестенко Т.В.  



Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.221. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингові дослідження» спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Куліш Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.222. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингові дослідження» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Куліш Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.223. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингові дослідження» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Куліш Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.224. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Стратегія підприємства» напрям підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної 

освіти) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Куліш Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.225. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Стратегія підприємства» спеціальність 076 «Підприємництво, 



торгівля та біржова діяльність» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Куліш Т.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.226. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингова товарна політика» спеціальність 075 

«Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та (на основі 

молодшого спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Колокольчікова І.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.227. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингова товарна політика» напрям підготовки 6.030507 

«Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та  

спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Колокольчікова І.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.228. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни Міжнародний маркетинг» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)  

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Колокольчікова І.В.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.229. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Контракти та переговори» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Серських Н.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.230. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Цифровий маркетинг» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста) та  напрям підготовки 

6.030507 «Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) 

Розробник: к.е.н., доц. кафедри “Маркетинг” Серських Н.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.231. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Бренд - менеджмент» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., ст. викладач кафедри “Маркетинг” Коноваленко А.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.232. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Поведінка споживача» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та (на основі молодшого 

спеціаліста)  

Розробник: к.е.н., ст. викладач кафедри “Маркетинг” Коноваленко А.С.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.233. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи товарознавства» спеціальність 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» ОР «Бакалавр» (на основі повної загальної 

освіти)  

Розробник: ст. викладач кафедри “Маркетинг” Вертегел С.Я.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.234. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетинг послуг» напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» 



ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти) та спеціальність 075 

«Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста) 

Розробник: ст. викладач кафедри “Маркетинг” Вертегел С.Я.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.235. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Товарознавство» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Магістр» 

(на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: ст. викладач кафедри “Маркетинг” Вертегел С.Я.  

Протокол № 1 засідання кафедри «Маркетинг» від 30 серпня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.236. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Товарна інноваційна політика» спеціальність 075 «Маркетинг» 

ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)   

Розробник: д.ф.н., професор Олексенкео Р.І.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.237. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингове планування» напрям підготовки 6.030507 

«Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) 

та спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста) 

Розробник: д.ф.н., професор Олексенкео Р.І.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.238. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Філософія ринкових відносин» спеціальність 075 «Маркетинг»  

ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: д.ф.н., професор Олексенкео Р.І.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 



4.239. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Логістичний менеджмент» спеціальність 075 «Маркетинг» ОР 

«Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр»)  

Розробник: к.е.н., доцент Нехай В.В.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.240. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Маркетингова політика розподілу» напрям підготовки 6.030507 

«Маркетинг» ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) 

та спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі молодшого 

спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доцент Нехай В.В.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.241. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» спеціальність 075 

«Маркетинг» ОР «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) та 

(на основі молодшого спеціаліста) 

Розробник: к.е.н., доцент Нехай В.В.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.242. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» 

спеціальність 075 «Маркетинг» ОР «Магістр» (на основі ОКР «Бакалавр») 

Розробник: к.е.н., доцент Нехай В.В.  

Протокол № 2 засідання кафедри «Маркетинг» від 27 вересня 2018 р. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

4.243. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» на повної середньої освіти. – 

Мелітополь,  ТДАТУ. - 14 с. 

Розробник: кандидат з держуправління, ст.викладач  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Вороніна Ю.Є. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права ” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.244. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Теорія і практика публічного адіністрування» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» на основі повної середньої освіти. – 

Мелітополь,  ТДАТУ. - 14 с. 

Розробник: кандидат з держуправління, ст.викладач  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Вороніна Ю.Є. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.245.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Господарське право» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». - Мелітополь, ТДАТУ. 2018 -15 с. 

Розробник: кандидат педагогічних наук, доц. кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Горбова Н. А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.246.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Господарське право» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». - Мелітополь, 

ТДАТУ. 2018 -18 с. 

Розробник: кандидат педагогічних наук, доц. кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Горбова Н. А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.247.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Господарське та трудове право» для здобувачів першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 071 «Облік і 

оподаткування» . - Мелітополь, ТДАТУ. 2018 -16 с. 

Розробник: кандидат педагогічних наук, доц.кафедри “ Публічне  управління, 

адміністрування та права ” Горбова Н. А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.248.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Захист прав споживачів» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освітизі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» на основі повної загальної середньої освіти - 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 12 с. 

Розробник: кандидат педагогічних наук, доц.кафедри “ Публічне  управління, 

адміністрування та права ” Горбова Н. А. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.249.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 1 

курс   – Мелітополь,  ТДАТУ - 17 с. 

Розробник: доктор наук з держ. управління, доцент  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Ортіна Г.В.. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.250.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 2 

курс  – Мелітополь,  ТДАТУ - 17 с. 

Розробник: доктор наук з держ. управління, доцент  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Ортіна Г.В.. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.251.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Система публічного електронного урядування» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності  281 «Публічне 

управління та адміністрування» – Мелітополь,  ТДАТУ - 13 с. 

Розробник: кандидат наук з держ. управління, доцент  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права ” Застрожнікова І. В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.252.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Менеджмент в публічних установах та організаціях»  для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності  281 

«Публічне управління та адміністрування»– Мелітополь,  ТДАТУ - 23 с. 

Розробник: кандидат наук з держ. управління, доцент  кафедри “ Публічне  

управління, адміністрування та права» Застрожнікова І. В. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.253.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи права» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

- Мелітополь, ТДАТУ, 2018. -12 с. 

Розробник: викладач  кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права ” Нестеренко О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.254.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правознавство» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг». - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. 

-12 с. 

Розробник: викладач кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права ” Нестеренко О.М. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.255.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правознавство» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». - Мелітополь, ТДАТУ, 

2018. -12 с. 

Розробник: викладач кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права ” Нестеренко О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.256.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Трудове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». - Мелітополь, ТДАТУ, 

2018. -16 с. 

Розробник: викладач кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права ” Нестеренко О.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 30 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

 4.257.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Графічний дизайн» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг». - Мелітополь, ТДАТУ, 

2018. 

Розробник: викладач кафедри “ Комп’ютерні науки ” Литвин Ю.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.258.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Графічний дизайн» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на базі молодшого 

спеціаліста). - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. 



Розробник: викладач кафедри “ Комп’ютерні науки ” Литвин Ю.О. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Публічне  управління, адміністрування та 

права” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.259.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для 

студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр». - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018.-23с. 

Розробник:к.е.н., доцент кафедри “ Цивільна безпека ” Мохнатко І.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Цивільна безпека” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.260.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для 

студентів зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Бакалавр». - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018.-23с. 

Розробник:к.е.н., доцент кафедри “ Цивільна безпека ” Мохнатко І.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Цивільна безпека” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 
 

4.261.Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для 

студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОС «Бакалавр». - Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-23с. 

Розробник:к.е.н., доцент кафедри “ Цивільна безпека ” Мохнатко І.М. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Цивільна безпека” від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.262.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». - Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-23с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Тебенко В.М. 



Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.263.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Біржова справа» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» ОПП 

«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-23с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Завадських Г.М. 

Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.264.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Біржова справа» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- Мелітополь, ТДАТУ, 

2018.-23с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Завадських Г.М. 

Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.265.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Електронна комерція» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- Мелітополь, ТДАТУ, 

2018.-23с. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Лисак О.І. 

Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 



Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.266.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Управління стратегічним розвитком підприємства» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»- Мелітополь, ТДАТУ, 2018. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Завадських Г.М. 

Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.267.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Управління проектами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

ОПП  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- Мелітополь, ТДАТУ, 

2018. 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  Андрєєва Л.О. 

Рецензент: д.е.н., процесор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  від 28 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 

4.268.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

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

спеціальності 073 «Менеджмент»- Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-11с.-0,7у.д.а. 

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

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Економіка» Кальченко С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Економіка»  від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 



4.269.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

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

спеціальності 242 «Туризм»- Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-11с.-0,7у.д.а. 

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

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Економіка» Кальченко С.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Економіка»  від 29 серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 

4.270.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Організація і методика податкових перевірок» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018.-0,62у.д.а. 

Розробник: к.е.н., доцент  Сахно Л.А. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Менеджмент» Синяєва Л.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.271.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. 

Розробник: к.е.н., доцент  Безверхня Ю.В. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Маркетинт» Легеза Д.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.272.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та напряму підготовки 6.030509- 

Мелітополь, ТДАТУ, 2018.-0,8 ум.друк.арк. 

Розробник: к.е.н., доцент  Безверхня Ю.В. 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» Когут І.А. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 



4.273.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Організація обліку» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018 

Розробник: к.е.н., доцент  Левченко О.П. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Менеджмент» Синяєва Л.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 

4.274.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018. 

Розробник: к.е.н., доцент  Сахно Л.А. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Менеджмент» Синяєва Л.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.275.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. 

Розробник: к.е.н., доцент  Кучеркова С.О. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Маркетинт» Легеза Д.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 
 

4.276.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Оцінка бізнесу та нерухомості» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018.- 15с.- 0,7 ум.друк.арк. 

Розробник: к.е.н., доцент  Терещенко М.А. 

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» Радченко Н.Г. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 



4.277.Представлення Захарової Н.Ю. програми  навчальної дисципліни 

«Організація і методика податкових перевірок» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Мелітополь, 

ТДАТУ, 2018. 

Розробник: к.е.н., доцент  Сахно Л.А. 

Рецензент: д.е.н., доцент кафедри «Менеджмент» Синяєва Л.В. 

Протокол № 1 засідання кафедри  «Облік і оподаткування»  від 31 серпня 

2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену програму навчальної дисципліни 

 

4.278. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.279. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

4.280. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика: теорія ймовірностей»  для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.281. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика: теорія ймовірностей» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» (на основі повної 

загально середньої освіти та молодшого спеціаліста). 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 



Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.282. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика. Теорія ймовірності» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.283. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 

 

4.284. Представлення Захарової Н.Ю. робочої програми з навчальної 

дисципліни «Вища математика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» 

Розробник: к.т.н., доц. кафедри “Вищої математики та фізики” Назарова О.П. 

Протокол № 1 засідання кафедри “ Вищої математики та фізики ” від 31 

серпня 2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену робочу програму навчальної 

дисципліни 
 

 

 

 

 

 



 Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

 

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердже

ння на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Комплексна контрольна робота з 

дисципліни «Біржова справа» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» за ОПП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа»  49с. – 2 ум.д.а. 

к.е.н., доц.            

Завадських 

Г.М.. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Комплексна контрольна робота з 

навчальної дисципліни 

«Управління проектами» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» за ОПП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» 49с. – 2 ум.д.а. 

к.е.н., доц.            

Андрєєва 

Л.О.. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Інноваційний розвиток 

підприємства» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» за 

ОПП «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» 29 с. – 1,21 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Тебенко В.М. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Шквиря Н.О. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Економічне управління 

підприємством» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» за 

ОПП «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» 29 с. – 1,21 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Грицаєнко Г.І. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 



Тестовий комплекс з дисципліни 

«Біржова справа» для здобувачів 

ступеня вищої освіти» Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

29 с. – 1,21 у.д.а  

к.е.н., доц.            

Завадських 

Г.М.. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Комплексна контрольна робота з 

навчальної дисципліни 

«Управління стратегічним 

розвитком підприємства» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» за ОПП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» 49с. – 2 ум.д.а. 

к.е.н., доц.            

Завадських 

Г.М.. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Комплексна контрольна робота з 

навчальної дисципліни «Біржова 

справа» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» за ОПП  

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 49с. – 2 ум.д.а. 

к.е.н., доц.            

Завадських 

Г.М.. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності  

Яворська Т.І. 

20.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту дипломних 

робіт у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 49с. – 2 ум.д.а. 

к.е.н., доц. 

Педченко Г.П. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту дипломних 

робіт у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» «Стратегія, 

планування , 

конкурентоспроможність»- 52с. – 2 

ум.д.а. 

к.е.н., доц. 

Андрєєва 

Л.О.. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту дипломних 

к.е.н., доц. 

Лисак О.І. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

28.08.2018 

Протокол 



робіт у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» «Персонал, 

мотивація та оплата праці»- 69с. – 

2,5 ум.д.а. 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

№ 1 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту дипломних 

робіт у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» «Виробничо-

ресурсний потенціал підприємства, 

екологічне землеробство та 

соціально-економічний розвиток 

територій» - 58с. – 2,3 ум.д.а. 

к.е.н., доц. 

Завадських 

Г.М. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту 

кваліфікаційних робіт для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»  

кваліфікації «Магістр з 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності» 72с. – 3,9 

ум.д.а. 

к.е.н., доц. 

Грицаєнко Г.І. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні рекомендації для 

виконання і захисту дипломних 

робіт у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» «Ефективний 

розвиток, інновацій, обґрунтування 

господарських рішень»- 44с. – 2 

ум.д.а. 

к.е.н., доц. 

Тебенко В.М. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

к.е.н., доц.            

Лисак О.І. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

28.08.2018 

Протокол 



«Електронна комерція» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» за ОПП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова справа» 29 с. – 1,21 у.д.а. 

«Менеджмен

т» Агєєва 

І.В. 

№ 1 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 222 с. – 13,68 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Кучеркова 

С.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 58 с. – 1,92 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Кучеркова 

С.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»- 

136 с. – 4,63 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Кучеркова 

С.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Податкова система» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальностей 051 

«Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 073 

«Менеджмент» та 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» - 228 с. – 14,3 

у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Цап В.Д., 

к.е.н., доцен 

Рубцова Н.М., 

к.е.н., доцент 

Косторной 

С.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Костякова 

А.А. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки для 

лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Податкова система 1» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

к.е.н., доц.. 

Цап В.Д., 

к.е.н., доцент 

Косторной 

С.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 



072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» - 228 с. – 14,3 у.д.а. 

Костякова 

А.А. 

Комплексна контрольна робота з 

навчальної дисципліни «Страховий 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  

- 75 с. – 4,7 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Рубцова Н.М.,  

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Кучеркова 

С.О. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Страховий 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  

- 45 с. – 1,88 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Рубцова Н.М.,  

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Методологія 

наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  - 45 с. – 1,88 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Рубцова Н.М.,  

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Казначейська справа» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  - 45 с. – 1,88 у.д.а. 

к.е.н., 

ст.викладач 

Осипенко 

С.О.  

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

28.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Кафедра «Економіка» 

Методичні вказівки до практичних 

та семінарських занять з 

дисципліни «Макроекономічна 

політика та соціальна 

відповідальність» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»-

2018.- 98 с. – 5,4 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Почерніна 

Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Рубцова 

Н.М. 

04.09.2018 

Протокол 

№ 2 



Конспект лекцій з дисципліни 

«Методика викладання 

економічних дисциплін» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка»- 153 с. – 6,4  у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.А. 

04.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Методичні вказівки до проведення 

семінарських занять з дисципліни 

«Методика викладання 

економічних дисциплін» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка»- 47 с. – 2,0  у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.А. 

04.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи з дисципліни 

«Методика викладання 

економічних дисциплін» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка»- 113 с. – 4,7  у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.А. 

04.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Правила міжнародних торгових 

поставок» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка»- 35 

с. – 1,5  у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.А. 

04.09.2018 

Протокол 

№ 2 

Кафедра «Маркетинг» 

Комплексна контрольна робота з 

навчальної дисципліни «Рекламний 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» за 

ОПП  «Маркетинг» зі 

спеціальності  075 «Маркетинг» 3,4 

ум.д.а. 

к.е.н., доц.            

Арестенко 

Т.В. 

начальник 

управління 

агропромисл

ового 

розвитку 

Мелітопольс

ької районної 

державної 

адміністрації 

Данченко 

М.В. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки до 

семінарських занять з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

к.е.н., доц.. 

Арестенко 

Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Шевчук 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 



«Магістр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»-2018.- 7,2 ум.др.арк. 

О.Ю. 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»-2018.- 3,3 ум.др.арк. 

к.е.н., доц.. 

Арестенко 

Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Шевчук 

О.Ю. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»-2018.- 1,2 ум.др.арк 

к.е.н., доц.. 

Арестенко 

Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Шевчук 

О.Ю. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»-2018.- 7,6 ум.др.арк 

к.е.н., доц.. 

Арестенко 

Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Шевчук 

О.Ю. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки до підготовки 

та проведення комплексного 

державного кваліфікаційного 

екзамену здобувачами ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» (на 

основі ступеня вищої освіти 

«Бакалавр») галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

17 с. – 0,62 ум.др.арк. 

д.е.н., доцент 

Легеза Д.Г., 

к.е.н., доцент 

Арестенко 

Т.В., к.е.н., 

доцент Куліш 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

Шквиря Н.О., 

к.е.н., доцент 

Колокольчико

ва І.В., к.е.н., 

доцент 

Серських 

Н.С., к.е.н., 

доцент 

Коноваленко 

А.С. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

маркетингу 

та 

міжнародної 

торгівлі 

НУБіП 

України 

Буряк Р.І.; 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності  

Яворська Т.І. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Кафедра «Облік і оподаткування» 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Управлінський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»-2018.- 

41с. -2,56 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Безверхня 

Ю.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Якушева І.Є. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 



Тестовий комплекс з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»-2018.- 

48с. -3,0 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Безверхня 

Ю.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Радченко 

Н.Г. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» та 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» -2018.- 22с. -

1,38 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко 

К.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Статистична звітність» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» - 2018.- 

25с. -1,56 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко 

К.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Інформаційно-аналітичний 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» - 2018.- 22с. -1,38 

ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко 

К.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 2018.- 67с. -

4,19 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Єременко Д.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

«Економіка» 

Кальченко 

С.В. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка»- 84 с. – 5,25  у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Єременко Д.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

«Економіка» 

Кальченко 

С.В. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 



Конспект лекцій з дисципліни «1С: 

Бухгалтерія» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»- 80 с. – 5,0  

у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Єременко Д.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

«Економіка» 

Кальченко 

С.В. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«1С: Бухгалтерія» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»- 50 с. – 3,12  

у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Єременко Д.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

«Економіка» 

Кальченко 

С.В. 

31.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Кафедра «Публічне управління та адміністрування» 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології 

в публічному управлінні» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування»-2018.- 25с. -1,56 

ум.др.арк  

к.н.держ.упр., 

доц.    

Застрожнікова 

І.В.         

Д.ф.н., 

професор 

кафедри 

«Маркетинг» 

Олексенко 

Р.І. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Менеджмент в публічному 

управлінні» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»-

2018.- 31с. -1,93 ум.др.арк  

к.н.держ.упр., 

доц.    

Застрожнікова 

І.В.         

Д.ф.н., 

професор 

кафедри 

«Маркетинг» 

Олексенко 

Р.І. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Менеджмент в публічному 

управлінні» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»-

2018.- 51с. -2,13 ум.др.арк  

к.н.держ.упр., 

доц.    

Застрожнікова 

І.В.         

Д.ф.н., 

професор 

кафедри 

«Маркетинг» 

Олексенко 

Р.І. 

30.08.2018 

Протокол 

№ 1 

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

к.е.н., доцента Яцух О.О. про подання кандидатури Демченко І.В. на звання 

доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування (звіт про 

науково-педагогічну діяльність та витяги з засідань кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування протокол № 1 від 28 серпня  та № 2 від 3 

жовтня 2017 року додаються). 



ВИСТУПИЛИ: д.е.н. професори: С.А. Нестеренко, Д.Г. Легеза; к.е.н., 

доценти: С.В. Карман, Н.О. Голуб, Н.Г. Радченко. 

ВИРІШИЛИ:  Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ про присвоєння 

Демченко Івану Володимировичу звання доцента кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Підсумки відкритого голосування: «за»                    - 17 осіб; 

      «проти»  - немає; 

      «утримались» - немає. 

6. 6.1. СЛУХАЛИ: Інформацію к.е.н., доцента Цапа В.Д. про зміст монографії 

«Витрати і собівартість продукції в сільськогосподарських підприємствах 

України». 

УКЛАДАЧ: ЦАП В.Д. -  к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

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) 

Обсяг посібника 368 стор. (17,52 у.д.а.). 

Протокол №1 засідання кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» від 28.08.2018 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н.: Нестеренко С.А., Легеза Д.Г., к.е.н., доценти: 

Сурженко Н.В., Карман С. В. 

У монографії «Витрати і собівартість продукції в 

сільськогосподарських підприємствах України» висвітлено теоретико-

методичні основи формування витрат та собівартості  в 

сільськогосподарських підприємствах, зокрема особливу увагу приділено 

системі контролінгу витрат в управлінні сільськогосподарськими 

підприємствами. Досліджено процес формування витрат і собівартості 

продукції в сільськогосподарських підприємствах України, проаналізовано 

зональний та внутрізональний аспект, виявлено структурні зміни у 

формуванні виробничих витрат і собівартості продукції в 



сільськогосподарських підприємствах, досліджено вплив змін у нормативній 

грошовій оцінці землі  та системи оподаткування виробництва продукції, 

робіт і послуг на формування витрат сільськогосподарських підприємств 

запропоновано науково-обґрунтоване розв’язання важливої проблеми 

забезпечення оперативності та об’єктивності формування витрат і 

собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах.  

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, керівників і 

спеціалістів органів управління аграрним сектором економіки. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити монографію «Витрати і собівартість 

продукції в сільськогосподарських підприємствах України», рекомендовану 

для науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів органів управління 

аграрним сектором економіки та рекомендувати Вченій раді Таврійського 

державного агротехнологічного університету для затвердження. 

6.2. СЛУХАЛИ: Інформацію д.е.н., професора ТРУСОВОЇ Н.В. про 

зміст навчального посібника «Фінансова санація та банкрутство 

підприємств». 

 

УКЛАДАЧІ: ТРУСОВА Н.В. – д.е.н., професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету; 

ТЕРНОВСЬКИЙ В.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету.  

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. Н.М. Давиденко, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

2. Н.С. Прокопенко, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів та банківської справи, Приватний вищий навчальний 

заклад «Європейський університет»  

3. Н.С.Танклевська, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

 

Обсяг посібника 482 стор. (30,13 у.д.а.). 



Протокол № 1 засідання кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» від 28.08.2018р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н.: С.А. Нестеренко, Д.Г. Легеза, А.В. Ортіна, к.е.н., 

доценти: Л.А. Болтянська, С.В. Карман, О.О. Яцух      

                                                       

Навчальний посібник «Фінансова санація та банкрутство підприємств» 

за своєю метою сприяє оволодінню студентами навичок щодо виявлення 

основних симптомів та причин фінансової кризи підприємств, засвоєння 

методики та етапів оцінювання фінансового стану неплатоспроможного 

суб’єктів господарювання, визначення цілей, завдань та типів санаційних 

заходів, порядку складання плану фінансового оздоровлення, реалізації 

механізму фінансування санації за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел та 

проведення етапів реорганізації підприємств. 

Зміст навчального посібника допомагає навчити студентів розуміти 

теоретичні й методологічні положення фінансової санації та економіко-

правові аспекти банкрутства підприємств, його системний інструментарій, 

який комбінує розподіл та розміщення фінансових ресурсів, ідентифікує 

ризики фінансування діяльності суб’єктів господарювання. Згруповано 

комплекс традиційний методичних підходів до стратегії запобігання 

банкрутства, складання та узгодження плану фінансової санації, проведення 

санаційного аудиту, формування джерел фінансування санаційних заходів та 

визначення санаційної спроможності підприємств, проведення фінансової 

реструктуризації капіталу із прогнозною імітацією стабільного його рівня, 

моделювання етапів санації фінансової безпеки підприємств та прогнозування 

інтегрального індикатора фінансової безпеки суб’єктів господарювання, 

спрямованого на формування міжелементного балансу між обсягом 

фінансових ресурсів та їх джерелами, виявлення стану загроз та 

дестабілізаційних процесів у фінансово-господарської діяльності.  

При вивченні даного підручника студенти мають можливість детально 

ознайомитись із нормативно-законодавчою базою щодо відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, математичним 

інструментарієм фінансових розрахунків, який вимагає загального кругозору 

в галузі економіки, фінансів, теорії грошей і цінних паперів, інвестицій. Ці 

знання потрібні для подальшого вивчення методики розрахунку 

платоспроможності, санаційної спроможності та модельної санації рівня 

фінансової безпеки підприємств під впливом множини ризик-факторів, 

гармонізації фінансових операцій, пов’язаних з нарощуванням або 

дисконтуванням грошових потоків, кредитних операцій та етапів погашення 



боргових зобов’язань при складанні санаційного балансу та ефективності 

інвестиційних операцій. 

Розвиток фінансової грамотності й навичок вільного оперування 

внутрішніми та зовнішніми джерелами фінансування санаційних заходів є 

необхідним критерієм вмілого розподілу та використання оптимальної 

моделі управління фінансовим потенціалом, який забезпечує вартісну 

складову санації за загальною сукупністю фінансових ресурсів, дозволяючи 

стабілізувати фінансово-майновий стан підприємства-боржника, планувати 

фінансове оздоровлення та потребу в  капіталі, складати  передавальний  та  

розподільний  баланси  при  фінансовій реструктуризації капіталу 

підприємств, визначати ліквідаційну масу та складати ліквідаційний баланс 

підприємства-боржника. 

Навчальний посібник «Фінансова санація та банкрутство підприємств»  

відповідає змісту освіти, зокрема охоплює тематичний опис навчальної 

дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».   

Композиція навчального посібника вирізняється логічністю викладеного 

матеріалу, науково-навчальним стилем написання. Матеріали книги можна 

використовувати для студентів різних форм навчання: очної, заочної та 

дистанційної. Перевагами у порівнянні із раніше виданими аналогічними 

навчальними книгами є використання практичних порад підприємствам щодо 

розробка плану санації, проведення санаційного аудиту, розроблення мирової 

угоди боржника, розрахунку фінансових показників, що характеризують 

виявлення ознаки дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства, насиченість статистичним матеріалом, більш 

глибший науковий підхід до кількісного аналізу різних груп ризик-факторів, що 

впливають на стабільність рівня санаційної спроможності та фінансової безпеки 

підприємств його наповнення методичними положеннями та рекомендаціями. 

Навчальний посібник «Фінансова санація та банкротство підприємств» 

підготовлений на високому науково-методичному рівні, відповідає вимогам і 

завданням, які висуваються до даного виду видань та може бути використаний в 

навчальному процесі. 

 

ВИРІШИЛИ:  

6.1. Затвердити навчальний посібник «Фінансова санація та банкротство 

підприємств», призначений для самостійної роботи магістрів на лекційних та 

практичних заняттях, підготовки до диференційованих заліків, а також  

візуального супроводження лекцій з курсу «Фінансова санація та 



банкротство підприємств» та рекомендувати Вченій раді Таврійського 

державного агротехнологічного університету для затвердження. 

 

 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                                   А.А. Костякова 

 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                                Н.Ю. Захарова 

 


