
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 06.02.2020р. № 7/1 

  

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 18 з 18 членів комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» 

Інформація ЛЕГЕЗИ Д.Г. - завідувача кафедри маркетингу 

 

1. СЛУХАЛИ: Дарію Легезу про стан навчально-методичного 

забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Маркетинг»: 

Назва методичної 

розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), посада, 

науковий ступінь 

ПІБ рецензентів, 

посада, науковий 

ступінь 

Дата 

затвердження 

на засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

Методичні вказівки щодо 

проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади 
за навчальною 

дисципліною «Аграрний 

маркетинг» у 2019/2020 

навчальному році серед 

студентів економічних 

спеціальностей аграрних 

та технологічних вищих 

навчальних закладів 

України ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. 16 с.- 1,0 

у.д.а. 

К.т.н., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

ТДАТУ ім.. Д. 

Моторного Ломейко 

О.П., к.е.н., доцент, 

декан факультету 

економіки та бізнесу 

ТДАТУ ім.. Д. 

Моторного Карман 

С.В., д.е.н., Професор, 

зав. кафедри 

маркетингу ТДАТУ ім.. 

Д. Моторного Легеза 

Д.Г., к.е.н., доц. 

кафедри маркетингу 

Арестенко Т.В. 

К.т.н., доцент кафедри 

технічні системи 

технології 

тваринництва, Голова 

методичної комісії 

факультету економіки 

та бізнесу навчально-

методичного центру 

ТДАТУ ім.. Д. 

Моторного 

Болтянська Н.І., 

К.е.н., доц. кафедри 

обліку і 

оподаткування, голова 

методичної ради 

факультету економіки 

та бізнесу ТДАТУ ім. 

Д. Моторного 

Костякова А.А. 

30.01.2020 

Протокол №8 



Голова – зав. кафедри маркетингу, д.е.н., професор Легеза Д.Г., 

заступник – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Арестенко Т.В.. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію  прийняти до відома. 

 

 

Голова                                            Анна КОСТЯКОВА 

 

 Секретар                                   Наталя ЗАХАРОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 26.02.2020 № 7/2 

  

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 17 з 18 членів комісії 

Запрошені: Лисак О.І., Андрєєва Л.О., Цап В.Д., Демченко І.В., Дмитров М.І. 

Порядок денний: 

1. Про обговорення змісту освітньо-професійних програм за 

спеціальностями факультету  

Інформація – декану факультету ЕтаБ, гарантів освітньо-професійних 

програм 

2. Про обговорення та узгодження робочих планів на 2020-2021 навч.рік та 

навчальних планів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на 2020-2024 н.р. та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

- 2020-2022н.р. 

Інформація - декану факультету ЕтаБ, гарантів освітньо-професійних  

програм, завідувачів випускових кафедр 

3. Про обговорення змін до Положень про організацію дипломування та 

випускову кафедру в ТДАТУ 

Інформація - Голова методичної комісії факультету 

4. Про затвердження методичних розробок 

Інформація  – секретар методичної  комісії факультету 

5. Про представлення та обговорення навчальних посібників факультетів 

для отримання грифу Вченої ради ТДАТУ 

6. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: Сергія Кармана про зміст освітньо-професійних програм. 

 

Порядок розроблення, розгляд та затвердження освітніх програм, 

дотримання принципів і процедур забезпечення якості (моніторинг, 

оцінювання, періодичний перегляд, закриття) визначаються «Положенням про 

освітні програми в ТДАТУ». 
 



Освітньо-професійна програма (Educational-professional program): 

розробляється проектною групою випускової кафедри, затверджується 

вченою радою ТДАТУ і вводиться в дію наказом ректора для:  

- першого рівня вищої освіти (бакалавр) – обсяг 240 кредитів ЄКТС;  

- другого рівня (практичний профіль) (магістр) – обсяг 90 кредитів 

ЄКТС.   
Освітні програми вищої освіти розробляються з урахуванням вимог 

стандарту вищої освіти відповідної спеціальності, вимог професійних 

стандартів (за наявності) і прийнятого на основі затвердженої стратегії 

Університету та аналізу потреб суспільства рішення Вченої ради щодо 

загальних компетентностей випускників Університету. За відсутності 

стандарту вищої освіти проект освітньої програми розробляється на основі 

проекту стандарту та підлягає перегляду після його затвердження. 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:  

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти;  

2) перелік компетентностей випускника;  

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання;  

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 
Гарантами ОПП по факультету призначено: 

Освітньо-професійна програма  Рівень освіти  ПІБ гаранта ОПП 

Облік і оподаткування 

Бакалавр Д.М.Трачова 

Магістр  О.Г.Сокіл 

 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Бакалавр Н.Ю.Захарова 

Магістр  О.О.Яцух 

 

Менеджмент 

Бакалавр Н.О.Бочарова 

Магістр  С.А.Нестеренко 

 

Маркетинг 

Бакалавр А.С.Коноваленко 

Магістр  Д.Г.Легеза 

 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Бакалавр Г.І.Грицаєнко 

Магістр  Т.І.Яворська 

 

 



Публічне управління та  

адміністрування  

 

Бакалавр І.В.Застрожнікова 

Магістр  Г.В.Ортіна 

 

Економіка (за спеціалізаціями): 

Економічна кібернетика та  

програмування 

 

Економічний консалтинг та 

бізнес-економіка 

Бакалавр 

 

 

Д.В.Єременко 

 

С.В.Кальченко 

Економіка 

 

Магістр 

 

С.В.Кальченко 

 

Туризм  

 

Бакалавр 

 

Т.В.Попова 

 

ВИСТУПИЛИ: Анна Костякова – в червні 2020р.  планується розробка 

«Положення про освітні програми в ТДАТУ», при розробці ОПП необхідно 

враховувати норми даного Положення.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1.1.Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Відповідальність щодо розробки ОПП покласти на Гарантів освітньо-

професійних програм. 

1.3. Строк виконання: до кінця квітня 2020р. 

 

2. СЛУХАЛИ: Сергія Кармана про узгодження робочих планів на 2020-

2021 навч.рік та навчальних планів для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на 2020-2024 н.р. та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти - 2020-2022н.р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

2.1.Інформацію прийняти до відома (додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про зміни до Положень про організацію 

дипломування та випускову кафедру в ТДАТУ. 

 

Згідно останнього засідання методичної ради ТДАТУ було прийнято до 

схвалення два Положення по університету: 

3.1. «Положення про випускову кафедру Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

Згідно даного Положення, було  оновлено: 

- мета, предмет діяльності і завдання випускової кафедри 



- структура випускової кафедри 

- функції випускової кафедри 

- взаємовідносини з іншими підрозділами 

- права і відповідальність 

 

3.2. «Положення про організацію дипломування» - Зазначене 

Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 №1556-VII. Метою зазначеного Положення є вдосконалення 

організації дипломування в ТДАТУ. У Положенні викладено загальні 

відомості про дипломування, його мету, завдання та етапи, загальні вимоги до 

структури, обсягу та змісту дипломного проекту (роботи), підготовку до 

захисту та організацію захисту дипломних проектів (робіт) в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Карман. В стандартах про вищу освіту, зокрема 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти для всіх економічних 

спеціальностей нашого факультету, зазначено,  що атестація здійснюється у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. На майбутнє для 

спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» та 

«Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, також 

передбачається форма атестації – публічний захист  кваліфікаційної роботи. 

Враховуючи вищесказане, пропоную розробити на факультеті єдині 

«Методичні  рекомендації до організації підготовки та захисту кваліфікаційної 

роботи для здобувачів вищої освіти». А деталізовані методичні рекомендації 

до виконання, кожна випускову кафедра розроблятиме свої, враховуючи 

специфіку, спеціалізовані завдання або практичну проблему у відповідній 

сфері, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, і потребує 

застосування теоретичних положень і методів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

3.1.Інформацію прийняти до відома та виконанню. 

3.2. Сформувати робочу групу у складі к.е.н., доцентів: Арестенко Т.В.. 

Грицаєнко Г.І., Костякової А.А., Почерніної Н.В. та покласти на них 

відповідальність щодо розробки «Методичних рекомендацій до організації 

підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти». 

3.3. Строк: до початку 2020-2021н.р.  

 

 



5.1. СЛУХАЛИ: Ларису Андрєєву про зміст навчального посібника 

«Економіка підприємства». 

 

УКЛАДАЧІ:  

ЛИСАК О.І. - к.е.н, доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н, доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент, завідувач кафедри «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

КАРПЕНКО А.В. – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та митної 

справи Національного університету «Запорізька політехніка». 

ЛЕГЕЗА Д.Г  – д.е.н., професор кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

Обсяг посібника 274 стор. (13,7 у.д.а.). 

 

Протокол № 7 засідання кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» від 18.02.2020 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Нестеренко, Сергій Карман - Навчальний 

посібник «Економіка підприємства» підготовлено відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Економіка підприємства» з урахуванням її місця в 

структурі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» для  спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і оподаткування», 073 

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

діяльність», що забезпечує у здобувачів засвоєння загальних та фахових 

компетентностей щодо здатності застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях, виявляти ініціативу та підприємливість, діяти 

відповідно і свідомо в умовах, що склались, критично осмислювати 

теоретичні засади підприємницької діяльності, обирати та використовувати 

відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення 

та функціонування підприємницьких структур.  

 

Ганна Ортіна - Даний навчальний посібник можна використовувати для  

здобувачів всіх форм навчання у закладах вищої освіти ІІI-IV рівнів 



акредитації, в навчальних планах яких передбачено вивчення курсу 

«Економіка підприємства». 

 

Дарія Легеза - У навчальному посібнику наведені основні засади 

функціонування діяльності підприємства; склад, характеристика ресурсів 

підприємства та показники ефективності їх використання; сутність, принципи 

організації оплати праці, методи вимірювання та фактори зростання 

продуктивності праці; характеристику та класифікацію витрат підприємства, 

їх групування за статтями; сутність і види прибутку та механізм визначення 

ефективності діяльності підприємства; поняття та умови проведення 

реструктуризації, методичні підходи до оцінки передбанкрутного стану 

підприємств, процедуру ліквідації підприємства, шляхи подолання 

банкрутства. 

 

Наталія Радченко - Посібник складається з 14 тем навчального курсу, що 

об’єднуються у розділи, які можуть бути взяті за основу при визначенні 

окремого модульного курсу. Для поглибленого засвоєння навчального 

матеріалу посібник вміщує значний обсяг теоретичних положень, прикладів 

розв’язання типових задач, завдань для самостійного розв’язання, питань для 

перевірки засвоєного матеріалу та список рекомендованої літератури. 

 

ВИРІШИЛИ:  

5.1. Затвердити навчальний посібник «Економіка підприємства», призначений 

для здобувачів всіх форм навчання у закладах вищої освіти ІІI-IV рівнів 

акредитації, в навчальних планах яких передбачено вивчення курсу 

«Економіка підприємства» та рекомендувати Вченій раді Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного для 

затвердження. 

 

 

  Голова                                             Анна КОСТЯКОВА 

 

 Секретар                                    Наталя ЗАХАРОВА 


