
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 24.11.2020  № 4 

м. Мелітополь 

 

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 15 з 17 членів комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про зміни до методики рейтингового оцінювання діяльності кафедр та 

науково-педагогічних працівників ТДАТУ  

Інформація  голови методичної комісії факультету Анни Костякової 

2. Про дистанційне викладання лекційного матеріалу у синхронному режимі 

(режимі реального часу)  

Інформація  голови методичної комісії факультету Анни Костякової 

3. Про подання  кандидатури СОКОЛА Олега Григорійовича на звання 

професора кафедри обліку та оподаткування 

Інформація  в.о. декана факультету економіки та бізнесу Ганни Ортіної 

4.  Про подання  кандидатури ОСИПЕНКО Світлани Олександрівни на 

звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Інформація завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Олени Яцух 

5.  Про затвердження методичних розробок 

Інформація  секретаря методичної комісії факультету Наталїі Захарової 

 

1. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про зміни до методики рейтингового 

оцінювання діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників ТДАТУ. 

 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про пропозиції Болтянської Н.І. щодо 

дистанційного вкладання лекційного матеріалу у синхронному режимі 

(режимі реального часу), 

 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 



 3. СЛУХАЛИ: Пані Ганну Ортіну про подання кандидатури СОКОЛА Олега 

Григорійовича на звання професора кафедри обліку та оподаткування. 

1. Сокіл Олег Григорійович, 1983 р. 

2. 2006 р., Таврійська державна агротехнічна академія, кваліфікація 

магістра за спеціальністю – «Облік і аудит». 

3. Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захищено 

09 грудня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва Міністерства 

аграрної політики України, отримано диплом ДК № 059441. 

Доктор економічних наук з 2019 року. Дисертацію захищено 06 березня 

2019 року у спеціалізованій вченій раді Національної академії аграрних наук 

України Національного Наукового Центру «Інститут аграрної економіки», 

отримано диплом ДД № 008475. 

4. Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2012 році. 

Отримано атестат 12ДЦ № 032867.  

5. Призначений на посаду завідувача кафедри обліку і оподаткування з 

27 червня 2019 року. Наказ від 27 червня 2019 р. № 1061-К. 

6. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV рівнів акредитації – 13 років 5 місяців, у тому числі у Таврійській 

державній агротехнічній академії 11 місяців, в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті 11 років 4 місяців та в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 1 рік 

2 місяці. 

7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: 

− з 01.09.2006 р. по 16.10.2006 р.– Таврійська державна агротехнічна 

академія. Мінагрополітики. Асистент кафедри обліку і аудиту (наказ № 445К 

від 29.08.2006 р.); 

− з 18.10.2006 р. по 30.06.2007 р. – Таврійська державна агротехнічна 

академія. Мінагрополітики. Асистент кафедри обліку і аудиту (за 

сумісництвом на 0,5 ставки, наказ № 783К від 16.10.2006р.); 

− з 03.09.2007 р. по 01.09.2009 р. – Таврійська державна агротехнічна 

академія. Мінагрополітики. Асистент кафедри обліку і аудиту (за 

сумісництвом на 0,25 ставки, наказ № 877К від 03.09.2007 р.); 

− з 01.10.2007 р. «Таврійська державна агротехнічна академія» 

реорганізована в «Таврійський державний агротехнологічний університет» 

(наказ № 6-ОД від 01.10.2007 р.). 

− з 01.09.2009 р. по 09.02.2010 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. Мінагрополітики. Асистент кафедри обліку і 



аудиту (за сумісництвом на 0,5 ставки, наказ № 736К від 31.08.2009 р.); 

− з 09.02.2010 р. по 16.03.2011 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. Мінагрополітики. Старший викладач 

кафедри обліку і аудиту (наказ № 141К від 02.02.2010 р.); 

− з 16.03.2011 р. по 18.12.2015 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. Мінагрополітики. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (наказ № 263К від 14.03.2011 р.); 

− з 22.12.2015 р. по 30.06.2016 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (за сумісництвом на 0,5 ставки наказ № 1565-К від 21.12.2015 р.); 

− з 01.09.2016 р. по 01.02.2017 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (за сумісництвом на 0,5 ставки наказ № 1219-К від 31.08.2016 р.); 

− з 01.02.2017 р. по 30.06.2017 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (за сумісництвом на 0,25 ставки наказ № 80-К від 01.02.2017 р.); 

− з 01.09.2017 р. по 30.06.2018 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (за сумісництвом на 0,25 ставки наказ № 1252-К від 30.08.2017 р.); 

− з 05.09.2018 р. по 20.12.2018 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

аудиту (за сумісництвом на 0,25 ставки наказ № 1360-К від 04.09.2018 р.); 

− з 21.12.2018 р. по 14.01.2019 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

оподаткування (на 0,25 ставки, наказ № 2032-К від 20.12.2018 р.); 

− з 14.01.2019 р. по 01.07.2019 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Доцент кафедри обліку і 

оподаткування (на 0,9 ставки, наказ № 36-К від 11.01.2019 р.); 

− з 01.07.2019 р. – по 02.09.2019 р. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Завідувач кафедри обліку і 

оподаткування (на 0,9 ставки, наказ № 1061-К від 24.06.2019 р.); 

− з 02.09.2019 – по теперішній час – Таврійський державний 

агротехнологічний університет. МОН України. Завідувач кафедри обліку і 

оподаткування (на повну ставку, наказ № 1337-К від 30.08.2019 р.); 

− з 20.09.2019 р. «Таврійський державний агротехнологічний 

університет» реорганізований в «Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного» (наказ № 187-ОД від 20.09.2019 р.). 

8. Основні навчальні курси, які веде здобувач: 



− лекції та практичні заняття з дисципліни «Облік і фінансова звітність 

за міжнародними стандартами» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 

магістри І курсу (40 годин); 

− лекції та практичні заняття з дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування», магістри І курсу (40 годин); 

− лекції та практичні заняття з дисципліни «Консолідація фінансової 

звітності» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», магістри ІІ курсу (40 

годин); 

Методичне забезпечення основних навчальних курсів, які веде 

здобувач схвалено та рекомендоване до видання науково-методичною 

комісією факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

− конспект лекцій з дисципліни «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь. – 2019. – 150 с.; 

− методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». – Мелітополь. – 2019. – 52 с.; 

− методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – 

Мелітополь. – 2019. – 74 с.; 

− конспект лекцій з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

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

071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь. – 2018. – 142 с. 

− методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – 

Мелітополь. – 2018. – 84 с. 

− методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Мелітополь. – 

2018. – 52 с. 

9. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт за напрямом 

кафедри обліку і оподаткування. Керівник Державної науково-технічної 

підпрограми «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та 



фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання» (державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ 

0111U002537, 2016-2020 рр.) Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

10. Приймає активну участь у виконанні Державної науково-технічної 

програми «Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного 

розвитку регіону», у роботі науково-методичної ради та вченої ради 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

12. Отримав Certificate of Qualification Examination in English language. It 

corresponds to Level B2 (Upper-Intermediate), V.N. Karazin Kharkiv National 

University, 2019 (No. 2019-101).  

13. Пройшов стажування в Польщі за програмою «Нові та інноваційні 

методи навчання» – Краківський економічний університет, 14 вересня – 09 

жовтня 2020 року – 120 год. Свідоцтво NR 2568/MSAP/2020. 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

Має 121 публікацію, з них 93 наукових та 28 навчально-методичного 

характеру, у тому числі 43 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, 7 монографій. 

Після захисту докторської дисертації опубліковано 28 праць, з них 19 

наукових та 9 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 2 

публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз 

Scopus. 

Дані апробації професійної діяльності 

Відкрита лекція на тему «Облік інвестицій в дочірні підприємства» з 

дисципліни «Консолідація фінансової звітності» була проведена для 2 курсу 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» факультету економіки та бізнесу 21 вересня 2020 року. 

Лекція була обговорена на засіданні кафедри обліку і оподаткування. Дана 

позитивна оцінка. Протокол № 2 від 30.09.2020 р. 

Брав участь у 43 конференціях за профілем кафедри, у тому числі:  

– 23rd EMAN Conference «Biodiversity and Natural Capital Accounting”, 

Prague, November 7-8, 2019;  

– Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності 

підприємств», Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.; 

– IV Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-

аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», Львів, 24–26 

жовтня 2019 р. 

За результатами конференцій опубліковані статті та тези. 



Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри обліку і оподаткування. Дана позитивна оцінка.  

 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Нестеренко (завідувач кафедри менеджменту), Дарія 

Легеза (завідувач кафедри маркетингу). 

 

ВИРІШИЛИ: Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ про присвоєння 

СОКОЛУ Олегу Григорійовичу вченого звання професора кафедри обліку та 

оподаткування.  

Підсумки голосування: «за»- 14 

 «проти»- 0 

 «утримались»- 0 

 

4. СЛУХАЛИ: Пані Олену Яцух про подання кандидатури ОСИПЕНКО 

Світлани Олександрівни на звання доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Осипенко Світлана Олександрівна, 1984 р. 

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2006 р., 

присвоєно кваліфікацію магістра зі спеціальності «Облік і аудит», отримано 

диплом АР № 30552354 від 07.07.2006 р.  

Кандидат економічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 02 

липня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Донбаської державної 

машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України зі 

спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», отримано диплом ДК № 

038198 від 29.09.2016 р. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV 

рівнів акредитації – 7 років 4 місяці в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті ім. Дмитра Моторного. 

Основні навчальні курси, які веде здобувач: 

- лекції з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (30 год.); 

- практичні заняття з дисципліни «Казначейська справа» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (30 год.). 

Методичне забезпечення основного начального курсу, який веде 

здобувач схвалено та рекомендовано до видання науково-методичною 

комісією факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного. 

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт за напрямом 

кафедри фінанси, банківська справа та страхування, державної науково-

технічної підпрограми «Розробити науково-методичні основи фінансового 



забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах 

підвищення самостійності регіонів» (державний реєстраційний номер в 

УкрІНТЕІ 0116U002742, 2016-2020 рр.) Таврійського державного 

агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного. 

Отримала Certificate Level B2 з англійської мови, V. N. Karazin 

Kharkiv National University Language Center (№ 2018 - 44), 2018. 

Пройшла закордонне стажування у Іспанії (subject of the academic 

internship: «Experience in preparation of highly qualified personnel, organization 

of educational process and innovative teaching methods at ESEI International 

School Barcelona» тема міжнародного стажування – досвід підготовки 

висококваліфікованих фахівців, організація навчального процесу та 

інноваційних методів навчання в ESEI International School Barcelona) – 

Міжнародна школа бізнесу, м. Барселона, 29.06.2017-10.07.2017. Сертифікат 

учасника № 01072017 (108 годин). 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має 76 публікацій, з них 50 наукових праць: у тому числі 17 наукових 

праць, опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових 

виданнях, 1 монографія в співавторстві; 17 навчально-методичного 

характеру, 8 авторських свідоцтв на науковий твір, 1 навчальний посібник. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 29 праць, з них 7 

наукових статей та 22 тези, у т.ч. після захисту 1 публікацію у періодичному 

виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus. 

 

Дані апробації професійної діяльності 

 

Відкрита лекція на тему «Бюджетне планування» з дисципліни 

«Бюджетний менеджмент» була проведена для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «29» жовтня 2020 року. 

Лекція була обговорена на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування. Дана позитивна оцінка. Протокол № 3 від 03 листопада 2020 р. 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, протокол № 1 від 01 

вересня 2020 р. Дана позитивна оцінка. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лариса Болтянська (завідувач кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової справи), Наталя Почерніна (доцент кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму). 

 

ВИРІШИЛИ: Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ про присвоєння 

ОСИПЕНКО Світлані Олександрівні вченого звання доцента по кафедрі 

фінансів, банківської справи та страхування.  



Підсумки голосування: «за»- 15 

 «проти»- 0 

 «утримались»- 0 

 

5. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову. В даному звітному періоді методичних 

розробок не було представлено до розгляду та схваленню методичною 

комісією.  

 

Голова                            Анна КОСТЯКОВА 

  

Секретар                  Наталя ЗАХАРОВА 

 


