
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 16.01.2020р. № 6 

  

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 18 з 18 членів комісії 

Запрошені: к.е.н., доц. кафедри  «Облік і оподаткування» КУЧЕРКОВА С.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  

Інформація КОСТЯКОВОЇ А.А. – голова методичної  комісії 

факультету 

2. Про стан НМКД на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Інформація - відповідальні за методичну роботу на випускових 

кафедрах 

3. Про стан методичного забезпечення до атестації здобувачів вищої 

освіти «Бакалавр» 

Інформація КОСТЯКОВОЇ А.А. – голова методичної  комісії 

факультету 

4. Про науково-методичну конференцію університету та видання збірника 

методичних праць ТДАТУ 

Інформація КОСТЯКОВОЇ А.А. – голова методичної  комісії 

факультету 

5. Про затвердження методичних розробок 

Інформація ЗАХАРОВОЇ Н.Ю. – секретар методичної  комісії 

факультету 

6. Презентація навчальних видань 

 

1. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про обговорення та затвердження плану 

роботи методичної комісії факультету економіки та бізнесу на ІІ семестр 

2019-2020 н.р.: запропоновано провести шість засідань методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу з періодичністю один раз на місяць; 

наголошено, що проект плану роботи було подано для обговорення кафедр 



факультету 10.01.2020, пропозицій щодо змін чи доповнення структури 

плану методичної комісії не поступало. 

ВИРІШИЛИ: Схвалити план роботи методичної комісії факультету 

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

 

2. СЛУХАЛИ: Відповідальних за методичну роботу на випускових кафедрах 

про стан НМКД на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 ЗАХАРОВА Н.Ю., к.е.н., доцент  кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування: робочі програми на 2019-2020н.р. затверджені та 

схвалені, методичне забезпечення відповідає строкам та нормам 

Положення ТДАТУ. 

 АРЕСТЕНКО Т.В., к.е.н., доцент  кафедри маркетингу: робочі 

програми на 2019-2020 н.р. не всі затверджені та схвалені 

методкомісією факультету, методичне забезпечення відповідає строкам 

та нормам Положення ТДАТУ. 

 ГРИЦАЄНКО Г.І., к.е.н., доцент кафедри  підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: робочі програми на 2019-2020н.р. затверджені та 

схвалені, методичне забезпечення відповідає строкам та нормам 

Положення ТДАТУ. 

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

управління, адміністрування та право»: робочі програми на 2019-

2020н.р. затверджені та схвалені, методичне забезпечення відповідає 

строкам та нормам Положення ТДАТУ. 

 ЛЕВЧЕНКО О.П., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування: 

робочі програми на 2019-2020н.р. затверджені та схвалені, методичне 

забезпечення відповідає строкам та нормам Положення ТДАТУ. 

 ПОЧЕРНІНА Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки: робочі програми 

на 2019-2020н.р. затверджені та схвалені, методичне забезпечення 

відповідає строкам та нормам Положення ТДАТУ. 

 СУРЖЕНКО Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту: не всі робочі 

програми на 2019-2020н.р. затверджені та схвалені методкомісією 

факультету, затверджені та схвалені, методичне забезпечення 

відповідає строкам та нормам Положення ТДАТУ. 

 

ВИРІШИЛИ: 2.1.Інформацію прийняти до відома. 



2.2. Відповідальність щодо наповнення НМКД на провідних кафедрах 

покласти на завідувачів та ведучих викладачів відповідних кафедр, 

інформацію прийняти до виконання. 

 

3. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про стан методичного забезпечення до 

атестації здобувачів вищої освіти «Бакалавр». 

Державна атестація бакалаврів в 2019-2020 н.р. припадає на період з 22.06.-

27.06.2020р. Форма атестації у 2019-2020н.р.- КДКЕ. 

 Згідно Положення «Про Комплексний державний кваліфікаційний 

екзамен в ТДАТУ» білети затверджуються щорічно не пізніше, ніж за чотири 

місяця до атестації. За 3 місяці до атестації здобувач повинен отримати 

програму ДЕК, яка включає перелік тем та завдань з професійних дисциплін, 

що входять до екзаменаційних білетів. 

 Спочатку затвердження доцільно провести по кафедрі, де кожен білет 

затверджується  завідувачем випускової кафедри та надається для 

затвердження декану факультету - Карману С.В., один примірник 

залишається на кафедрі. 

 Доцільно оновити програму КДКЕ та Методичні вказівки до підготовки і 

проведення комплексного ДЕК за резолюцією декана факультету ЕтаБ та 

ректором ТДАТУ. 

 

ВИРІШИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

3. 2. Схвалити білети на КДКЕ від 16.02.2020р.  Протокол № 6 

 

4. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про науково-методичну конференцію 

університету та видання збірника методичних праць ТДАТУ. 

Вимоги до написання та оформлення методичних статей оновлено на 

офіційному сайті ТДАТУ. 

Строк кінцевого прийняття статей до НМЦ ТДАТУ – до 18 березня 2020р. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

5. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову щодо представлення робочих програм 

навчальних дисциплін, які викладаються кафедрами факультету економіки та 

бізнесу у 2019-2020 н.р. (2 семестр) – текст додається. 

   

Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

 



Назва методичної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердженн

я на 

засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

 Кафедра «Облік і оподаткування» 

Методичні рекомендації до змісту і складу 

виробничої практики «Організація обліку. 

Облік і звітність в оподаткуванні» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

К.е.н., доц. 

Кучеркова С.О., 

к.е.н., доц.. 

Левченко О.П. 

Провідний 

фахівець з 

впровадження 

ПЗ ТОВ 

«Союз-НТ», 

адміністратор 

реєстрації ТОВ 

«Центр 

сертифікації 

ключів» 

Україна» 

Смирнова Г.В. 

14.01.2020 

Протокол 

№6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 073 

«Менеджмент». 154 с.  

к.е.н., доц. Голуб 

Н.О. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту  

Нестеренко 

С.А. 

14.01.2020 

Протокол 

№6 

Методичні вказівки до практичних занять 

з дисципліни «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 073 «Менеджмент». 154 с.  

 

к.е.н., доц. Голуб 

Н.О. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту  

Нестеренко 

С.А. 

14.01.2020 

Протокол 

№6 

Конспект лекцій з дисципліни «Аудит» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 157 с.  

к.е.н., доц. 

Сахно Л.А. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

Радченко Н.Г. 

10.12.2019 

Протокол 

№5 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Методичні вказівки до самостійної роботи 

з дисципліни «Економіка фірми» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка». 34 с. -2,1 у.д.а.  

 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу та 

міжнародного 

туризму 

Кальченко С.В. 

20.12.2019 

Протокол 

№8 

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 

фірми» для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка». 231 с. – 14,4 у.д.а. 

 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу та 

міжнародного 

туризму 

Кальченко С.В. 

20.12.2019 

Протокол 

№8 

Методичні вказівки по проведенню 

семінарських занять з дисципліни 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

20.12.2019 

Протокол 



«Економіка фірми» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 

051 «Економіка». 29 с. – 1,8 у.д.а. 

 

консалтингу та 

міжнародного 

туризму 

Кальченко С.В. 

№8 

Методичні вказівки по організації та 

проведенню комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену на здобуття 

рівня вищої освіти «Бакалавр» за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

к.е.н., доц.:  

Краснодєд Т.Л., 

Попова Т.В. 

к.е.н., ст.викл. 

Захарченко О.Г. 

Д.е.н., 

професор 

кафедри ПТБД 

Яворська Т.І. 

08.01.2020 

№ 9 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки для підготовки до 

складання комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 91 с.  

К.е.н., доц.. 

Яцух О.О., к.е.н., 

доц.. Когут І.А. 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М., 

к.е.н., доц. 

Демченко І.В., 

к.е.н., доц.. 

Радченко Н.Г. 

д.е.н., доцент 

кафедри обліку 

і 

оподаткування 

Сокіл О.Г. 

08.01.2020 

Протокол 

№5 

Кафедра «Маркетинг» 

Методичні вказівки для підготовки та 

проведення комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг», 17 с. 

К.е.н., доц.. 

Арестенко Т.В. 

д.е.н., проф.. 

зав. каф. 

маркетингу та 

міжнародної 

торгівлі 

НУБіПУ 

Ларіна Я.С., 

д.е.н., проф.. 

кафедри 

підприємництв

а, торгівлі та 

біржової 

діяльності 

26.12.2019 

Протокол 

№7 

 

ВИРІШИЛИ: 5.1. Затвердити робочі програми згідно списку. 

5.2. Схвалити та затвердити представлене методичне забезпечення згідно 

списку. 

 

6.1. СЛУХАЛИ: Світлану Кучеркову про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік». 

УКЛАДАЧІ: КУЧЕРКОВА С.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; ГОЛУБ Н.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного;  ЛЕВЧЕНКО О.П. – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; ДЕМЧУК О.М. – к.е.н., доцент кафедри обліку і 



оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

РЕЦЕНЗЕНТИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., доктор економічних наук, 

професор, завідувач менеджменту Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 4,65 у.д.а. 

Протокол № 6 засідання кафедри обліку і оподаткування від 

14.01.2020р. 

ВИСТУПИЛИ: Дар’я Легеза, Олег Сокіл. 

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» за своєю метою передбачає пізнавальну діяльність 

студента при будь-якій формі навчального заняття. 

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» є складовою частиною циклу дисциплін, які 

формують майбутнього фахівця з економічного профілю.  

Одночасно відібрано зміст такого навчального матеріалу, який 

забезпечить студентам систему знань з ведення бухгалтерського обліку та їх 

використання при прийнятті управлінських рішень 

Методична розробка призначена для закріплення теоретичних навичок 

на практичному рівні, вміння з подальшим їх застосування у практичній 

роботі в бухгалтерському і податковому обліку. 

Методичні розробки відповідають наступним критеріям: 

- наявність навчальної мети та їх відповідність змісту освіти – 

обґрунтовано у вступі; 

- є складовою частиною циклу дисциплін, які формують майбутнього 

фахівця з економічного профілю; 

- ступінь відповідності програмі навчальної дисципліни; 

- урахування організаційних форм навчання – матеріал методичних 

розробок можна використовувати на лекціях, практичних заняттях, 

самостійній роботі для розробки контрольних заходів. 

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» підготовлені 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 для самостійної роботи з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» та рекомендувати Вченій раді факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в 

навчальний процес. 

 

 

Голова                                            Анна КОСТЯКОВА 

  

Секретар                                   Наталя ЗАХАРОВА 

 

   

 


