
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

26 грудня 2018 р        Мелітополь               № 05 

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» 

ОЛЕКСЕНКО Р.І. д.ф.н., професор кафедри «Маркетинг» 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1 Про результати навчально-методичної роботи  випускових кафедр за І 

семестр 2018-2019 н. р. 

2 Підведення підсумків роботи методичної комісії за І семестр 2018-2019 

н.р. 

3 Затвердження методичних розробок 



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

кафедр за І семестр 2017-2018 н. р. Зазначено, що протягом вересня – грудня 

практично всі кафедри факультету економіки та бізнесу брали активну участь 

у розробці навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищого ступеня освіти за новими 

спеціальностями, та розробці навчально-методичних комплексів дисциплін. 

Продовжувалась робота по оновленню електронних курсів навчальних 

дисциплін на Навчально-інформаційному порталі ТДАТУ. Кожна кафедра 

займалася розробкою та/або оновленням НМКД для проходження акредитації 

за другим (магістерським) рівнем освіти, за спеціальностями: 072 «Фінанси, 

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

торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». 

- викладачі кафедри економіки займалися розробкою нових НМКД за 

спеціальністю 242 «Туризм» для 1 курсу на 2018-2019 навч.рік; 

- викладачами кафедри публічного управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» навчальну 

інформацію по  ПМК І та ПМК ІІ було викладено на НІП ТДАТУ; методичне 

забезпечення в друкованому виді в процесі підготовки (апробації) та 

затвердження кафедрою, схваленням методкомісією факультету ЕтаБ.  

- викладачами кафедри обліку і оподаткування для проходження 

акредитації другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування» протягом першого півріччя оновлювалися НМКД та 

розроблялися нові згідно навчального плану 2018-2019н.р. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

семестр 2018-2019 н. р. прийняти до відома. 

2. Кафедрам факультету економіки та бізнесу активізувати діяльність по 

розробці НМКД та удосконаленню якості (методики) викладання 

навчальних дисциплін. Відповідальність покласти на завідувачів 

провідних кафедр. 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про підведення підсумків роботи методичної 

комісії за І семестр 2018-2019 н.р.  Відмічено, що план роботи методичної 

комісії на І-й семестр 2018-2019 н.р. виконано у повному обсязі, затверджено 

робочі програми з навчальних дисциплін, що викладатимуться на кафедрах 

протягом навчального року, програми навчальних дисциплін, термін дії, яких 

минув; робочі програми інших кафедр університету з дисциплін, які 

викладатимуться ними для студентів економічних спеціальностей; розглянуто 



та схвалено методичні розробки, як є складовою кожного НМКД для  

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня 

вищого ступеня освіти, зокрема й для проходження акредитації спеціальності 

ОС «Магістр» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 051 «Економіка».  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти інформацію, надану Костяковою А.А. щодо підведення підсумків 

роботи методичної комісії факультету за І семестр 2018-2019 н. р., до відома. 

2. Вважати роботу методичної комісії факультету економіки та бізнесу у І-му 

семестрі 2018-2019 н. р. задовільною. 

3. Зобов’язати завідувачів провідних кафедр та відповідальних за методичну 

роботу посилити контроль за розробкою методичного забезпечення 

навчальних дисциплін на відповідність вимог Положень ТДАТУ та якість 

проведення навчальних занять викладачами кафедр. 

 

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

навчально-методичних посібників. 

 

Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

 

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затверджен

ня на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра “Економіка” 

Методичні вказівки до семінарських  

та практичних занять з дисципліни 

«Макроекономіка» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм» -2018.- 

78с. – 4,2 ум.др.арк. 

к.е.н., доц.. 

Почерніна 

Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Радченко 

Н.Г. 

07.12..2018 

Протокол 

№ 7 



Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Макроекономічна політика та 

соціальна відповідальність» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» за ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

42с.- 2,6 ум.друк.арк. 

к.е.н., доц.. 

Почерніна 

Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Демченко 

І.В. 

27.11.2018 

Протокол 

№ 4 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи  з навчальної дисципліни 

«Правила міжнародних торгових 

поставок» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» - 54 с. 

– 2,25 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.А. 

27.11.2018 

Протокол 

№ 4 

Кафедра «Облік і оподаткування» 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»-2018.- 80 с. – 5,0 

у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко 

С.А. 

14.112018 

Протокол 

№ 4 

Конспект лекцій з дисципліни «Облік 

в галузях» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»-2018.- 199 с. – 12,4 

у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко 

С.А. 

14.112018 

Протокол 

№ 4 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію д.ф.н., професора Олексенка Р.І. про зміст 

навчально-методичного посібника «Філософія ринкових відносин». 

 

УКЛАДАЧ:  

ОЛЕКСЕНКО Р.І. -  д.ф.н., професор, професор кафедри «Маркетингу». 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 



ВОРОНКОВА В.Г. - доктор філософських наук, професор (ЗДІА м. 

Запоріжжя); 

КРАВЧЕНКО Л.М. - доктор педагогічних  наук, професор ( ПНПУ імені 

В. Г. Короленка. м. Полтава); 

ДАЦІЙ О.І.- доктор економічних  наук, професор (МАУП м. Київ); 

МОРАРЬ М.В. - доктор політичних  наук, професор (ТДАТУ м. 

Мелітополь). 

 

Обсяг навчально-методичного посібника 252 стор. (17,87 у.д.а.). 

Протокол № 4 засідання кафедри «Маркетингу» від 29. 11. 2018 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н.: Нестеренко С.А., Легеза Д.Г., к.е.н., доценти: 

Левченко О.П., Радченко Н.Г. 

 

У навчально-методичному посібнику «Філософія ринкових відносин» 

пропонується соціально - філософський підхід до розвитку ринкових відносин 

в сучасних соціокультурних умовах, який буде корисним у  осмисленні  

процесу відношень у бізнесі. Автор намагається ознайомити читача  із різними 

напрямками філософської думки формування ринкового мислення. 

Досліджено процес становлення та розвитку філософії ринкових відносин в 

сучасній Україні. Аналізуються проблеми та протиріччя утвердження 

філософії ринкових відносин в контексті становлення України як незалежної 

держави.  В навчально-методичному посібнику, знайомі з загального курсу 

філософії ідеї та концепції, розглядаються в аспекті практичної дії у сучасному 

суспільстві. Основна мета полягає у задоволенні потреби суспільства у процесі 

формування філософії ринкових відносин за сучасних умов розвитку 

суспільства.  

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів,  

економічного спрямування  закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів та 

зацікавлених осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити навчально-методичний посібник «Філософія ринкових 

відносин», рекомендованого для студентів економічного спрямування  

закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів та зацікавлених осіб. 

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 


