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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Розгляд та затвердження плану роботи методичної комісії факультету 

економіки та бізнесу на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

2. Про стан НМКД на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 



3. Про стан методичного забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт зі 

спеціальностей факультету ЕтаБ 

4. Про стан навчально-методичного забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» 

5. Затвердження методичних розробок 

6. Різне 

 

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

факультету економіки та бізнесу на ІІ семестр 2018-2019 н. р.: запропоновано 

провести п’ять засідань методичної комісії факультету економіки та бізнесу з 

періодичністю один раз на місяць. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи методичної комісії факультету економіки та бізнесу на ІІ 

семестр 2018-2019 н. р. (план роботи додається до протоколу). 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. щодо стану НМКД на ІІ семестр 2018-2019н.р. – 

особливо цікавить інформація щодо нових комплексів з навчальних дисциплін, 

що забезпечують навчальний процес, їх наявність на навчальному порталі 

ТДАТУ, проведення та затвердження на засіданнях кафедри (з метою апробації).  

 

ВИСТУПАЛИ: відповідальні за методичну роботу на провідних кафедрах 

факультету: 

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

страхування: робочі програми на 2018-2019н.р. затверджені та схвалені, 

методичне забезпечення відповідає строкам та нормам Положення ТДАТУ. 

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

2018-2019 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 2018-2019н.р. затверджені та 

схвалені, методичне забезпечення відповідає строкам та нормам Положення 

ТДАТУ. 

✓ ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., к.е.н. з державного управління, доцент кафедри 

публічного управління, адміністрування та права: робочі програми, за 

новою спеціальністю на 2018-2019 н.р. не затверджено й не схвалено, окрім 

правових дисциплін. Методичне забезпечення в процесі розробки, на портал 

викладається все вчасно згідно проходження навчального матеріалу. 

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

програми на 2018-2019н.р. затверджені та схвалені, методичне забезпечення 

відповідає строкам та нормам Положення ТДАТУ. 



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

2018-2019н.р. затверджені та схвалені, методичне забезпечення відповідає 

строкам та нормам Положення ТДАТУ, окрім нової спеціальності 242 

«Туризм» - методзабезпечення затверджується на кафедрі та надалі 

проходження процесу схвалення методкомісією після апробації першого 

року навчання. 

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

програми на 2018-2019н.р. затверджені та схвалені методкомісією 

факультету, методичне забезпечення за новим навчальним планом 

спеціальності «Менеджмент» на портал викладається вчасно відповідно до 

навчального процесу. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Відповідальність щодо наповнення НМКД на провідних кафедрах покласти на 

завідувачів та ведучих викладачів відповідних кафедр, інформацію прийняти до 

виконання. 

       

3. СЛУХАЛИ: Костякову А.А.  щодо стану методичного забезпечення для 

виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей факультету ЕтаБ.  

На факультеті Економіки та бізнесу кваліфікаційні роботи мають право 

виконувати лише магістри, які навчаються на денній формі навчання, мають 

середній бал 4.5 і вище. Тобто вони мають право вибору форми атестації: або 

комплексний державний кваліфікаційний екзамен або захист дипломної роботи 

(таблиця 1). 

Дані таблиці свідчать, що протягом дослідного періоду студенти обрали  

виконання кваліфікаційної роботи в 2016-2017н.р. - 37 % , у 2017-2018 н.р. – 18 

%-ів, 2018-2019 н.р. лише 4 %-ки  від загальної чисельності студентів загалом по 

факультету. 

 На факультеті в 2010 році було розроблено та схвалено методичною 

комісією факультету економіки та бізнесу Методичні вказівки з оформлення 

курсових та дипломних робіт для студентів факультету економіки та бізнесу. 

Випусковими кафедрами «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт 

представлено у вигляді методичних рекомендацій (вказівок) до виконання та 

захисту дипломних робіт ОКР «Магістр» (таблиця 2). Дане методичне 

забезпечення розглянуто та затверджено на випускових кафедрах протягом 2014 

року, схвалено методичною комісією факультету економіки та бізнесу.     

 



Таблиця 1 

Атестація студентів факультету економіки та бізнесу 

Спеціальність Фома атестації, що була обрана магістром 

2016-

2017н.р. 

2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 

КДКЕ ДР КДКЕ ДР КДКЕ ДР 

051 «Економіка» - - 9 - 10 - 

242 «Туризм» - - - - - - 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 
- - - - - - 

071 «Облік і оподаткування» 20 5 26 2 30 - 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
3 7 4 4 28 - 

073 «Менеджмент» - - - - - - 

075 «Маркетинг» 12 6 16 6 12 4 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

16 12 11 - 15 - 

  

Дані таблиці 3 відображають проведений аналіз даного методичного 

забезпечення  за  чотирма спеціальностями, згідно яких протягом  дослідного 

періоду здійснювалася підготовка магістрів, що обрали виконання 

кваліфікаційної роботи. Перші вісім показників таблиці 3 характеризують 

порядок  вибору теми, процес підготовки та оформлення ДР, процедуру захисту й 

свідчать, що у відповідному метод забезпеченні за певною спеціальністю 

розкрито достатньо, але не завжди дана інформація систематизована та містить 

тавтологію. Наступні 3 показники, які є складовими методзабезпечення, 

стосуються процесу виконання ДР й на які необхідно більше зосередити уваги в 

майбутньому. 

ВИСТУПИЛИ: декан факультету Карман С.В., к.е.н., доцент Грицаєнко Г.І., 

д.е.н., професор Нестеренко С.А. 



Таблиця 2 

Методичне забезпечення для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами ступня вищої освіти «Магістр»  

за спеціальностями факультету економіки та бізнесу 

Назва методичної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердження 

на засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

Дата 

схвалення 

методичною 

комісією,  № 

протоколу 

Кафедра “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР 

«Магістр» денної та заочної форми навчання. 

Інвестиції, інновації, інтенсифікація- ТДАТУ, 

2014р. - 115с. 

Грицаєнко Г.І., 

доцент, к.е.н.  

Агєєва І.В., 

доцент, к.е.н. 

28.10.2013р.  

Протокол № 3 

20.02.2014р., 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР 

«Магістр» денної та заочної форми навчання. 

Стратегія, планування, конкурентоспроможність 

– ТДАТУ, 2014. – 52 с.  

Андрєєва Л.О., 

доцент, к.е.н. 

   

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР 

«Магістр» денної та заочної форми навчання. 

Власюк Ю.О., 

доцент, к.е.н. 

   



Економічна ефективність сільськогосподарського 

виробництва – Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 2014. – 115 с.  

Методичні вказівки до виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 “Економіка і 

підприємництво” професійного спрямування 

8.03050401 “Економіка підприємства” ОКР “Магістр” 

денної та заочної форми навчання за напрямами 

“Виробничо-ресурсний потенціал підприємства, 

екологічне землеробство та соціально-економічний 

розвиток територій” – ТДАТУ, 2014. – 51с.  

Завадських Г.М., 

доцент, к.е.н. 

   

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР 

«Магістр» денної та заочної форми навчання. ТДАТУ: 

– Мелітополь, 2014р. - 69 с.  

Лисак О.І., 

доцент, к.е.н. 

   

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР 

«Магістр» денної та заочної форми навчання. 

Економічна діагностика та диверсифікація на 

підприємстві. – ТДАТУ:  2014. – 49 с.  

Педченко Г.П., 

доцент, к.е.н. 

   

Методичні рекомендації для виконання і захисту 

дипломних робіт у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» професійного спрямування 

8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР «Магістр» 

Тебенко В.М., 

доцент, к.е.н. 

   



денної та заочної форми навчання. Ефективний 

розвиток, інновації, обґрунтування господарських 

рішень – ТДАТУ: - 2014. – 52 с.  

Кафедра “Облік і оподаткування” 
 

Методичні рекомендації для написання робіт 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». –ТДАТУ, 

2014. -   

Синяєва Л.В., 

професор, д.е.н., 

Левченко О.П., 

доцент, к.е.н., 

Трачова Д.М., 

доцент к.е.н., 

Сахно Л.В., 

доцент, к.е.н., 

Кучеркова С.О., 

доцент, к.е.н., 

Вороновська 

О.В., доцент, 

к.е.н., Греджева 

Т.В., доцент, 

к.е.н., Голуб 

Н.О., доцент, 

к.е.н., Сокіл О.Г., 

доцент, к.е.н., 

Єременко Д.В., 

доцент, к.е.н. 

Яворська Т.І., 

професор, 

д.е.н. 

14.11.2013р., 

протокол № 4 

- 

Кафедра “Маркетинг” 

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт 

ОКР «Магістр» зі спеціальності «Маркетинг» 

факультету економіки та бізнесу. - Таврійський 

Легеза Д.Г., 

доцент, д.е.н., 

Арестенко Т.В., 

Власюк Ю.О.,  

доцент, к.е.н. 

22.04.2014р. 

Протокол № 9 

14.05.2014р., 

Протокол № 8 



державний агротехнологічний університет, 2014. - 92 

с.  

доцент, к.е.н., 

Шквиря Н.О., 

доцент, к.е.н., 

Куліш Т.В., 

доцент, к.е.н., 

Колокольчикова 

І.В., доцент, 

к.е.н.,  

Серських Н.С., 

доцент, к.е.н., 

Коноваленко 

А.С., доцент, 

к.е.н.,  

Вертегел С.Я., 

ст.викладач 

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Методичні вказівки по виконанню дипломних робіт 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». 

Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 77 с. 

Яцух О.О., 

доцент, к.е.н., 

Якушева І.Є. 

доцент, к.е.н., 

Рубцова Н.М., 

доцент, к.е.н.,  

Захарова Н.Ю. 

доцент, к.е.н., 

Когут І.А. 

доцент, к.е.н., 

Косторной С.В., 

доцент, к.е.н., 

Синяєва Л.В., 
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Таблиця 3 

 

Аналіз складових методичного забезпечення  для виконання кваліфікаційної роботи за спеціальностями 

факультету економіки та бізнесу 

Складові змісту методичного забезпечення Спеціальність 

071 «Облік і 

оподаткува

ння» 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

075 

«Маркетинг» 

076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

1. Порядок вибору теми та виконання ДР + + + + 

2. Керівництво ДР + + + + 

3. Структура ДР  + + + + 

4. Рекомендований план ДР + + + + 

5. Загальні положення щодо оформлення ДР (текст, 

таблиці, ілюстрації, формули, список 

використаних джерел) 

+ + + + 

6. Процес захисту ДР + + + + 

7. Критерії оцінювання ДР + + + + 

8. Орієнтовний перелік тем ДР + + + + 

Список рекомендованої літератури, на який доцільно 

опиратися студенту при виконанні ДР: 

- загальний 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

- для кожної орієнтовної теми ДР - + - + 

Методичні вказівки до виконання ДР за окремими 

темами  
- + - + 

Типовий (обов’язковий) перелік таблиць (аналіз 

факторів маркетингового дослідження, матриця 

МсКіnsеу,  Модель Shell/DPM, Модель ADL/LC , модель 

БКГ, стратегія конкурентної поведінки тощо), що 

аналізують фінансово-господарську діяльність 

дослідного підприємства  (аналіз ринку тощо) 

+ + + - 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Вдосконалити протягом січня та лютого місяців 2019року 

наступне: 

- до кожної теми ДР необхідно навести список рекомендованої літератури 

з чітким посиланням на джерело та сторінки в кінці кожного розділу 

(підрозділу) орієнтованого плану; 

- навести окремі методичні вказівки до певної теми ДР; 

- за необхідністю також доцільно навести типовий склад таблиць для 

аналізу фінансово-господарської діяльності об’єкту дослідження з 

посиланням на можливе методичне забезпечення з практичних робіт 

вивчених курсів навчальних дисциплін; 

- методичні вказівки до виконання ДР викласти на сайт кафедри. 

2. Діюче методичне забезпечення на кожній випусковій кафедрі 

потребує перегляду та оновлення, з врахуванням, як терміну давності, зміни 

компетентностей за кожною оновленою спеціальністю та схвалення на 

методичній комісії факультету економіки та бізнесу. 

3. Методичній комісії факультету економіки та бізнесу оновити 

методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт  ОС «Магістр» з 

метою ліквідації дублювання інформації. Затвердити робочу групу у складі: 

к.е.н., доцент Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент Почерніна Н.В., к.е.н., доцент 

Костякова А.А.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: Легезу Д.Г. щодо стану навчально-методичного забезпечення 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Маркетинг».  
 

План участі у ІІ етапі- відбудеться в кінці лютого 2019р., методичне 

забезпечення розроблено, програма олімпіади також. На сьогодні уточняється 

оргкомітет олімпіади. Голова – зав.кафедрою маркетингу, д.е.н., доцент Легеза 

Д.Г., заступник – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Куліш Т.В. 

Дата проведення олімпіади – з 22.05-24.05.2019р. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію  прийняти до відома. 

 
 

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

навчально-методичних посібників. 

 



5.1. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни «Теорія 

організації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент» - Мелітополь, ТДАТУ, 2019. 

Розробник: к.е.н., доцент  Агєєва І.В.. 

Рецензент: д.е.н., професор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 6 засідання кафедри  «Економіка»  від 22 січня 2019р. 

 

5.2. Представлення Захарової Н.Ю. програми навчальної дисципліни 

«Маркетингова політика розподілу» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

Розробник: к.е.н., доцент  Нехай В.В. 

Рецензент: д.е.н., професор кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Яворська Т.І. 

Протокол № 5 засідання кафедри  «Маркетинг»  від 27 грудня 2018р. 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити представлену 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 «Облік і оподаткування» 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Бюджетування діяльності 

суб’єктів господарювання» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 50 с. – 

3,12 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Безверхня 

Ю.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» 

Нестеренко 

С.А. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 48 с. – 

к.е.н., доц.            

Безверхня 

Ю.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» 

Нестеренко 

С.А. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 



3,0 у.д.а. 

Методичні вказівки для 

практичних та лабораторних занять 

з дисципліни «Фінансовий облік І» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» - 128 

с. – 8,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Голуб Н.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Когут І.О.. 

20.12.201-8 

Протокол 

№ 5 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» за ОПП 

«Облік і оподаткування» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 50 с. – 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» 

Нестеренко 

С.А. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 29 с. – 1,21 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва 

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» за 

ОПП «Облік і оподаткування» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 50 с. – 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва 

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Організація обліку» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 29 с. – 1,21 

у.д.а 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва 

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Організація обліку» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 50 с. – 

3,12 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва 

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 



Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 37 с. – 2,3 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Захарова 

Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 155с. – 9,7 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Захарова 

Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 128с. – 8,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Захарова 

Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи з дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 45с. – 3,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Захарова 

Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік 

і аналіз» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 25 с. – 1,56 у.д.а 

к.е.н., доц.            

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва І.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 25 с. – 

1,56 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 



Тестовий комплекс з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 52 с. – 3,25 

у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 40 с. – 

2,5 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 130 с. – 

8,12 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Яцух О.О. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 33 с. – 

2,06у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 114с. 

– 7,12 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Яцух О.О. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Організація і 

методика податкових перевірок» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 15 с. – 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 



0,93 у.д.а 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Міжнародні 

стандарти аудиту» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 33с. – 2,06 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 44с. – 

2,75 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 40 с. – 

2,5 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Сахно Л.А. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  183с.. – 11,4 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова 

С.О. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Куліш Т.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  

18с.. – 1,0 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова 

С.О. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Шквиря Н.О. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» за ОПП  «Маркетинг» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  

43с.. – 1,79 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова 

С.О. 

д.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 



Конспект лекцій з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  156с.. – 9,75 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова 

С.О. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Куліш Т.В. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  38с.– 1,58 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова 

С.О. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» Трачова 

Д.М. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

 

 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Звітність підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  31с.. – 

1,94 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Костякова 

А.А. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Кучеркова 

С.О. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

 

 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Оцінка бізнесу та нерухомості» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 32 с. – 

1,3 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Терещенко 

М.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Радченко 

Н.Г. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Оцінка бізнесу та нерухомості» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 35 с. – 

2,18 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Терещенко 

М.А. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Радченко 

Н.Г. 

21.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Кафедра «Менеджмент» 

Методичні вказівки до  самостійної 

роботи з дисципліни «Теорія 

організації» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

18с.. – 1,0 у.д.а 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмент 

Агєєва І.В. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

22.01.2019 

Протокол 

№ 6 



Методичні вказівки до  виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

42с.. – 2,6 у.д.а 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмент

» Шевчук 

О.Ю. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Арестенко 

Т.В. 

22.11.2018 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки до  виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Економіка праці та соціально-

трудові відносини» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

97с.. – 6,1 у.д.а 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмент

» Бочарова 

Н.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

22.01.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Самоменеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

100с.. – 6,5 у.д.а 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмент 

Агєєва І.В. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

22.11.2018 

Протокол 

№ 5 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Казначейська справа» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 169 с. – 10,56 у.д.а. 

к.е.н., 

ст..викладач 

Осипенко С.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Казначейська 

справа» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»- 

68 с. – 4,25 у.д.а. 

к.е.н., 

ст..викладач 

Осипенко С.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Казначейська 

справа» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

к.е.н., 

ст..викладач 

Осипенко С.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 



банківська справа та страхування»- 

75 с. – 4,69 у.д.а. 

Безверхня 

Ю.В. 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Управління фінансовою санацією 

та банкрутством підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 164 с. – 10,25 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Управління фінансовою санацією 

та банкрутством підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 52 с. – 3,25 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Управління 

фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 42 с. – 2,62у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки для практичних 

та семінарських занять з дисципліни 

«Управління фінансовою санацією 

та банкрутством підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 98 с. – 6,13у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Комплексна контрольна робота з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»- 42 с. – 2,62у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

08.01.2019 

Протокол 

№ 5 

Кафедра «Маркетинг» 

Методичні вказівки до  самостійної 

роботи з дисципліни 

«Маркетингова політика розподілу» 

к.е.н., доцент 

Нехай В.В. 

Провідний 

спеціаліст 

планово-

27.12.2018 

Протокол 

№ 5 



для здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  – 5,0 у.д.а 

фінансового 

відділу 

ТДАТУ, 

к.е.н., доцент 

Костроміна 

В.О. 

Методичні вказівки до  самостійної 

роботи з дисципліни «Логістичний 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  – 

0,6 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Нехай В.В. 

Провідний 

спеціаліст 

планово-

фінансового 

відділу 

ТДАТУ, 

к.е.н., доцент 

Костроміна 

В.О. 

27.12.2018 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки до  практичних 

занять з дисципліни «Цифровий 

маркетинг» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  – 

23с.- 0,95 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Серських Н.С. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

27.12.2018 

Протокол 

№ 5 

Методичні вказівки до  самостійної 

роботи з дисципліни «Цифровий 

маркетинг» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  – 

25с.- 1,04 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Серських Н.С. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

27.12.2018 

Протокол 

№ 5 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Цифровий маркетинг» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  – 93с.- 3,88 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Серських Н.С. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

27.12.2018 

Протокол 

№ 5 

 

 

   

    



Кафедра «Економіка» 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Історія економіки та економічної 

думки» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» за ОПП 

«Економіка» зі спеціальності 051 

«Економіка», за ОПП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціальності 

076«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» , за ОПП 

«Менеджмент» спеціальності 073 

«Менеджмент», за ОПП 

«Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг», за ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа а страхування» -

32 с. – 1,3 у.д.а. 

д.е.н., доцент 

Кальченко 

С.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва  

Л.В. 

18.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні вказівки до проведення 

навчальної практики «Вступ до 

фаху» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за ОПП 

«Економіка» зі спеціальності 051 

«Економіка». – 123с.- 5,1 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва І.В. 

27.11.2018 

Протокол 

№ 4 

 
 

6. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про початок роботи відділу Моніторингу якості 

освітньої діяльності в ТДАТУ. 

 

  За підсумками засідання № 1 відділу моніторингу якості освітньої 

діяльності в ТДАТУ на ІІ семестр 2018-2019 н.р. було вирішено: 

1) Затвердити план на ІІ семестр 2018-2019н.р. 

2) Згідно п.12 даного плану- "Вибірковий моніторинг якості проведення занять 

та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін": термін 

виконання- протягом року- призначити відповідальних: Скляр Р.В., 

Болтянську Н.І., голов методкомісій факультетів ТДАТУ; 

3) Перевірки розпочати з 04.02.2019р. 

4) В першу чергу  перевірці підлягатимуть НПП, що мають низькі показники 

по залишкових знаннях; 

5) Перевірка буде проходити наступним чином: - за день до перевірки буде 

повідомлено декана та завідувача кафедрою; 



 - перевіряється викладач  - протягом тижня - 1 лекція та 1 практичне 

(лабораторне, семінарське) заняття; 

 - обов'язково перед перевіркою у завідувача береться НМКД, що 

перевіряється; 

 - перевірка оформлюється протоколом  й бесідою у складі зав. кафедрою, 

викладача та складу комісії, з метою аналізу результатів.  

Було наголошено, що все залишається в межах кабінету завідувача та не 

повинно бути "винесено" за межі даної аудиторії та розмови, тобто анонімно 

для інших.  

6)  Нові дисципліни згідно навчального плану перевірці підлягати в даному 

семестрі не будуть. Але обов'язково до кінця ПМК 1 все повинно бути 

викладено на навчальному порталі ТДАТУ. Перед початком ПМК 2 буде 

перевірятися відділом НМЦ. 

7) п. 16 "Моніторинг якості підручників та навчальних посібників щодо 

надання грифу вченої ради університету":  

Змінено структуру на ухвалення до подання й присвоєння грифу, тобто перше 

ухвалення на засіданні ведучої кафедри оформлюється витягом з протоколу 

засідання кафедри; другий крок- надання на рецензію Скляр Р.В., третій крок 

- засідання методичної комісії факультету - з оформленням витягу з засідання 

методкомісії, останній крок - на рецензію Малюті С.В. для розгляду на 

науково-методичній раді університету й винесення даного ухвалення на Вчену 

раду ТДАТУ. 

 
 
 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                                   А.А. Костякова 
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