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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан методичного забезпечення навчальних  та виробничих практик 

для ОС «Бакалавр» 

2. Про стан методичного забезпечення спеціальності 242 «Туризм» 

3. Представлення та обговорення навчальних посібників факультету для 

отримання грифу Вченої Ради ТДАТУ 

4. Подання  кандидатури Легези Д.Г. на звання процесора кафедри 

маркетингу 

5.  Затвердження робочих програм навчальних дисциплін та методичних 

розробок 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про стан  методичного забезпечення 

навчальних та виробничих практик для ОС «Бакалавр».   

 

Згідно графіку навчального процесу 2018-2019н.р. для студентів 1,2,3 

курсів та 1С навчальна практика запланована з 03.06-22.06.2019р.; для 

4курсу та 2С– виробнича практика з 13.05-01.06.2019р. та 11 МБ ОО - - з 

03.06-22.06.2019р. 

Робочі програми навчальних практик та методичні вказівки для 

проходження виробничих (навчальних) практик студентами економічних 

спеціальностей надаються для схвалення методичною комісією на початку 

навчального року (термін дії 3 роки). 

Зміст навчальної (виробничої) практики повинен містити коротку 

анотацію кожної теми курсу практики з висвітленням основних понять, 

характеристик, ознак та інших навчальних елементів які розкривають зміст 

навчального матеріалу. Для навчальної практики обов’язково наявність 

календарного плану на весь термін практики.   

Для виробничих практик керівником практики надається перелік 

індивідуальних завдань, який повинен враховувати конкретні умови та 

можливості підприємства, відповідати потребам виробництва і одночасно 

відповідати цілям, завданням навчального процесу.   

Методичне забезпечення навчальних та виробничих практик ( опорні 

конспекти лекцій, методичні посібники, вказівки, рекомендації тощо) 

повинно бути відображено у методичних вказівках щодо виконання та 

організації даних видів практик.  

 Звіт по практиці повинен мати наступну структуру: 

✓ титульний аркуш 

✓ зміст 

✓ вступ 

✓ основна частина 

✓ висновки та пропозиції 

✓ список літератури 



✓ додаткова звітна документація (щоденник з виробничої практики 

обов’язково) 

✓ основна та додаткова література 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про 

виконання робочої програми поданням письмового звіту, підписаного та 

оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Основу змісту звіту 

повинні складати особисті спостереження, критичний аналіз, співставлення й 

оцінки діючих технічних засобів, процесів організації праці, а також 

особисті раціоналізаторські пропозиції, висновки.  

Щоденник і звіт оформляються повністю на місці практики і там же 

подаються для висновків і одержання характеристики керівнику виробничої 

практики від бази практики. Характеристика оформляється у відповідному 

порядку з підписами, печаткою і поставленою датою. 

Після закінчення навчальної практики з навчальної дисципліни, а також 

комплексної навчальної практики студентам в останній день її проведення 

виставляються оцінки за результатами перевірки звітної документації і 

особистого спостереження викладача під час практики. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Прийняти інформацію, надану Костяковою А.А., щодо змісту, організації 

та методичного забезпечення навчальних та виробничих практик до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Кармана С.В. про стан методичного забезпечення 

спеціальності 242 «Туризм». 

 

Розроблено робочий навчальний план на 2018-2019 навч.рік. та на 

підставі нього План-графік. 

У 2018-2019 навч.році відбувся перший набір на освітній ступень 

«Бакалавр» у кількості 14 здобувачів на здобуття кваліфікації – бакалавр з 

туризму. 

На кінець квітня 2019 року планується провести круглий стіл із 

роботодавцями щодо забезпечення якості освітньої діяльності при підготовці 

бакалаврів з туризму. 

 

ВИСТУПИЛА: Почерніна Н.В.  Поступово розробляються навчально-

методичні комплекси з навчальних дисциплін зі спеціальності 242 «Туризм» 

на 2018-2019 навч.рік відповідно до навчального плану із спеціальності. 

Перевірка якості методичного забезпечення дисциплін 1 курсу показала, що 

всі дисципліни закріплені за викладачами відповідних кафедр відповідають 



вимогам Положення про НМКД. На сьогодні навчально-інформаційний  

портал ТДАТУ наповнено повністю щодо методичного забезпечення з 

наступних дисциплін: «Іноземна мова», «Економічна теорія», «Історичне 

краєзнавство», «Українська мова (за професійним призначенням)», 

«Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка». НМКД з 

даних дисциплін відповідають вимогам Положення про НМКД.  

Навчальна дисципліна «Основи туристичної діяльності» по кафедрі 

«Економіка» - ведучий викладач Демко Валентина Сергіївна - протягом 

першого семестру 2018-2019н.р. пройшла апробацію й на сьогодні ведучий 

викладач готує методичне забезпечення до затвердження по кафедрі та 

схваленню методичною комісією факультету ЕтаБ. На НІП відсутня 

наповненість за даною дисципліною.  

Навчальна дисципліна «Географія туризму та країнознавство» по 

кафедрі «ЕОНС» - ведучий викладач Даценко Людмила Миколаївна – 

викладається у другому семестрі 1 курсу. НІП наповнюється відповідно до 

пройденого навчального матеріалу, тести відсутні, ПМК І та ПМК ІІ 

відповідно. Робоча програма навчальної дисципліни на початку навчального 

року підписана не була.  

Навчальна практика «Вступ до фаху» (Туризнавство) – в процесі 

розробки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Прийняти інформацію, надану Карманом С.В. про стан стратегічного 

розвитку спеціальності 242 «Туризм» та Почерніної Н.В. щодо стану 

методичного забезпечення даної спеціальності до відома. 

2. Завершити розробку навчально-методичних комплексів з дисциплін 

1 курсу спеціальності «Туризм» та викласти їх на Навчально-інформаційному 

порталі університету. 

3. Активізувати роботу щодо видання навчальних посібників з 

дисциплін, що викладаються на кафедрі за спеціальністю «Туризм». 

4. Продовжити співпрацю з установами, що надають туристичні 

послуги. 

5. Продовжити роботу по підготовці кадрів вищої кваліфікації зі 

спеціальності 242 «Туризм» для акредитації освітнього рівня «Бакалавр» та 

ліцензування освітнього рівня «Магістр». 

6. Забезпечити систематичне стажування та підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу зі спеціальності «Туризм» у 

відповідності до сучасних вимог ринку праці. 

 



3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію д.е.н., професора ТРУСОВОЇ Н.В. про зміст 

навчального посібника «Фінансовий аналіз підприємства: методика та 

практика». 

УКЛАДАЧІ: ТРУСОВА Н.В. – д.е.н., професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету.  

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. Прокопенко Н.С., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів,  обліку та оподаткування, Приватний вищий навчальний 

заклад «Європейський університет»  

2. Виговська Н.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний 

університет 

3. Нестеренко С.А., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту, Таврійський державний агротехнологічний 

університет 

Обсяг посібника 272 стор. (17,00 у.д.а.). 

Протокол № 6 засідання кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» від 05.02.2019 р. 

 

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

Легеза, Г.В. Ортіна, к.е.н., доценти: Л.А. Болтянська, С.В. Карман, О.О. Яцух                                                            

Навчальний посібник «Фінансовий аналіз підприємства: методика та 

практика» за своєю метою сприяє оволодінню здобувачами вищої освіти 

теоретично-методологічних та практичних навиків щодо здійснення аналізу 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання відповідної 

галузевої приналежності та особливостей їх функціонування в економіці, 

спираючись на методи й прийоми статистики та економіко-математичного 

моделювання, враховуючи системний підхід оцінки та прогнозування 

фінансового стану та інвестиційної привабливості. 

Зміст навчального посібника дозволяє здобувачам освоїти навички 

розпізнавання проблемних ситуацій у фінансово-господарській діяльності 

підприємств, зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності, 

максимізації прибутку, підвищення рентабельності, недопущення кризового 

стану та банкрутства, проведення спеціальних аналітичних процедур щодо 

виявлення явних та неявних (зовнішніх та внутрішніх) факторів, які впливають 

на фінансову неспроможність, обґрунтовування найефективніших заходів 



фінансового оздоровлення підприємства, зведення до мінімуму негативних 

наслідків нестійкого або кризового фінансового стану для всіх зацікавлених 

сторін.  

Методологічна розробка посібника максимально наближена до потреб 

господарювання, його структурних компонентів – системи показників, факторів 

впливу на сферу дослідження, періодичність здійснення аналітичних оцінок, 

методи дослідження, суб’єкти, джерела вхідної та вихідної інформації, – 

забезпечуючи обчислення вартісних і часових параметрів фінансово-

господарських операцій з урахуванням часу, інфляції, валютних курсів, 

відсотків, з метою забезпечення стійкого фінансового стану об’єкта 

дослідження.  

У відповідності до спеціальних компетенцій майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей навчальний посібник узагальнює основні 

теоретичні положення, категорії та методи аналізу, методологічні принципи 

інформаційного середовище роботи фінансового аналітика, структурні 

закономірності розвитку фінансово-економічних процесів, етапи оцінки 

наявного та ефективного використання оборотних активів, послідовність 

проведення аналізу ліквідності балансу та рівня платоспроможності, критерії 

оцінки фінансової стійкості та інвестиційної привабливості підприємства, 

склад, структуру та джерела формування капіталу, системність оцінки 

ефективного використання майна, етапи аналізу та методи оптимізації 

грошових потоків, чинники впливу на величину валового прибутку та 

рентабельності власного капіталу, методи оцінки ефективності фінансового 

інвестування, напрями ранжування фінансових коефіцієнтів за їх 

порівняльними характеристиками й еталонними величинами, формалізовані 

методи прогнозування фінансового стану підприємства. 

Навчальний посібник містить достатню кількість практичних прикладів 

щодо оцінки ризику кредитної заборгованості за факторами його формування, 

діагностики ліміту кредитування як елементу кредитоспроможності 

підприємства-позичальника з урахуванням галузевої особливості. Кожний 

розділ завершується питаннями для самоперевірки та обговорення, тестами 

для самостійної підготовки та в достатній мірі забезпечений наочним 

матеріалом, графіками, схемами. Контрольні питання за складністю 

рівнозначні, мають теоретичне і практичне спрямування, відповідають 

вимогам. Список літератури відповідає фаху спеціальності, є достатнім за 

кількістю та відповідає вимогам. 

Навчальний посібник «Фінансовий аналіз підприємства: методика та 

практика» підготовлений на високому науково-методичному рівні, відповідає 

вимогам і завданням, які висуваються до даного виду видань та може бути 



використаний в навчальному процесі. 

 

ВИРІШИЛИ:  

3.1. Затвердити навчальний посібник «Фінансовий аналіз підприємства: 

методика та практика», призначений для самостійної роботи здобувачів 

економічних спеціальностей на лекційних та практичних заняттях, 

підготовки до диференційованих заліків, а також  візуального 

супроводження лекцій з курсу «Економічний та фінансовий аналіз» та 

рекомендувати Вченій раді Таврійського державного агротехнологічного 

університету для затвердження. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Інформацію д.н.держ.упр, доцента Ортіну Г.В про зміст 

хрестоматії «Формування та шляхи створення об’єднаних територіальних 

громад в умовах децентралізації». 

УКЛАДАЧІ: авторський колектив: Ортіна Г.В., Горбова Н.А., Вороніна 

Ю.Є., Сизоненко О. В., Гарбар Г. А. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ДРАГАН І.О. доктор наук з державного управління, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління 

та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет); 

ДЄГТЯР О.А. доктор наук з державного управління, доцент  кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування (Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М.Бекетова);  

ЯВОРСЬКА Т.І. доктор економічних наук, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Таврійський державний 

агротехнологічний університет). 

Обсяг хрестоматії 346 стор. (21,2 у.д.а.). 

Протокол № 8 засідання кафедри «Публічного управління, 

адміністрування та права» від 28.02.2019 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Нестеренко С.А., д.е.н., доцент Легеза 

Д.Г., к.е.н., доценти: Агєєва І.В., Карман С. В. 

Рукопис «Формування та шляхи створення об’єднаних територіальних 

громад в умовах децентралізації», охоплює фундаментальні теоретичні 

питанням з питань децентралізації. Його створення зумовлене необхідністю 

пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів у допомозі в організації ОТГ, що 

переходить на новий зміст. Таким чином, рецензований рукопис репрезентує 



новостворюване покоління науково-довідникової літератури для ВНЗ та для 

нових територіальних громад. 

Безперечним позитивом є те, що авторський колектив приділив значну 

увагу у створенні дорожньої карти та виділив на кожному кроці нормативні 

та законодавчі акти. 

Слід відзначити, що підібраний автором матеріал є цінним, в першу 

чергу, для керівників та працівників органів місцевого самоврядування 

територіальних громад, а також будуть доцільні при використанні їх у 

навальному процесі студентами спеціальності «Публічне управління, 

адміністрування та права», та просто зацікавленим особам з проблем 

децентралізації.  

ВИРІШИЛИ:  

3.2. Затвердити хрестоматію «Формування та шляхи створення 

об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації», рекомендовану 

для науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів органів управління 

аграрним сектором економіки та рекомендувати Вченій раді Таврійського 

державного агротехнологічного університету для затвердження. 

 

4. Інформацію декана факультету економіки та бізнесу к.е.н., доцента 

КАРМАНА С.В. про подання кандидатури Легези Д.Г. на звання професора 

кафедри маркетингу (звіт про науково-педагогічну діяльність та витяги з 

засідань кафедри маркетингу додаються). 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н. професори: С.А. Нестеренко, Т.І. Яворська; к.е.н., 

доценти: А.А. Костякова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

4.1.Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ про присвоєння 

кандидатурі Легезі Дар’ї Георгіївні звання професора кафедри маркетингу. 

 

Підсумки відкритого голосування: «за»   - 17 осіб; 

      «проти»  - немає; 

      «утримались» - немає. 

 

 

5. 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 

затвердження 

на засіданні 

кафедри, № 

протоколу 

Кафедра «Публічне управління, адміністрування та право» 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Трудове право» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент».- 

87с. – 3,6 ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.е.н, доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни 

«Трудове право» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент».- 

52с. – 2,2 ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.е.н, доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Трудове право» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент».- 43с. – 1,8 ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.е.н, доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Основи права» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування».- 

51с. – 2,2 ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.ю.н., 

доцент,зав.ка

ф. права 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницько

го  Гапотій 

В.Д. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни 

«Основи права» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування».- 

54с. – 2,3 ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.ю.н., 

доцент,зав.ка

ф. права 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницько

го  Гапотій 

В.Д. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Основи права» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування».- 29с. – 

1,2ум.д.а. 

викладач  

Нестеренко 

О.М.         

к.ю.н., 

доцент,зав.ка

ф. права 

МДПУ ім. Б. 

Хмельницько

го  Гапотій 

В.Д. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Комплексна контрольна робота з к.н.держ.упр., д.ф.н., 25.01.2019 



дисципліни «Інформаційні системи 

та технології в публічному 

управлінні» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»- 

64с., -2,67 ум.др.арк  

доц.    

Застрожнікова 

І.В.         

професор 

кафедри 

«Маркетинг» 

Олексенко 

Р.І. 

Протокол 

№ 7 

Комплексна контрольна робота з 

дисципліни «Менеджмент в 

публічному управлінні» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування» - 65с., - 2,67 

ум.др.арк  

к.н.держ.упр., 

доц.    

Застрожнікова 

І.В.         

д.ф.н., 

професор 

кафедри 

«Маркетинг» 

Олексенко 

Р.І. 

25.01.2019 

Протокол 

№ 7 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – 48с.- 2,0 

у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., 

професор 

кафедри бізнес-

консалтингу та 

міжнародного 

туризму 

Кальченко С.В. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Комплексна контрольна робота з 

дисципліни «Економічна теорія»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – 32с.- 1,3 

у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., професор 

кафедри бізнес-

консалтингу та 

міжнародного 

туризму 

Кальченко С.В. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Методичні вказівки до 

семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – 54с.- 2,25 

у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва І.В. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни 

«Економічна теорія»  для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент». – 43с.- 1,8 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

т» Агєєва І.В. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія»  

для здобувачів ступеня вищої 

к.е.н., доцент 

Бакіна Т.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Менеджмен

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 



освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – 207с.- 8,6 

у.д.а. 

т» Агєєва І.В. 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг». – 200с.- 8,0 

у.д.а. 

ст.викладач 

Захарченко 

О.Г. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Зовнішньоекономічна 

діяльність»  для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка». – 

250с.- 10,0 у.д.а. 

ст.викладач 

Захарченко 

О.Г. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Зовнішньоекономічна діяльність»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

051 «Економіка». – 70с.- 2,9 у.д.а. 

ст.викладач 

Захарченко 

О.Г. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Зовнішньоекономічна 

діяльність»  для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка». – 

48с.- 2,0 у.д.а. 

ст.викладач 

Захарченко 

О.Г. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

19.03.2019 

Протокол 

№ 9 

Кафедра «Менеджмент» 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Теорія організації»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – 175с.- 7,3 

у.д.а. 

к.е.н, доцент 

Агєєва І.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

19.03.2019

Протокол 

№ 8 



Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни 

«Ринок фінансових послуг»  для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». – 44с.- 2,75 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Якушева І.Є. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

Безверхня 

Ю.В. 

05.03.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні рекомендації для 

проведення практичних та 

семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Ринок фінансових 

послуг»  для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

– 47с.- 2,93 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Якушева І.Є. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» Голуб 

Н.О. 

05.03.2019 

Протокол 

№ 7 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «International finance»  

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»– 47с.- 2.93 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Бізнес 

консалтинг 

та 

міжнародний 

туризм» 

Попова Т.В. 

05.03.2019 

Протокол 

№ 7 

Методичні вказівки для 

проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни 

«International finance»  для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»– 47с.- 2.93 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Демченко І.В. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Бізнес 

консалтинг 

та 

міжнародний 

туризм» 

Попова Т.В. 

05.03.2019 

Протокол 

№ 7 

Кафедра «Облік і оподаткування» 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Методи аналізу  масиву даних» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг».- 337с. – 21,06 

ум.д.а. 

к.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н, доцент 

кафедри 

«Маркетинг» 

Арестенко 

Т.В. 

12.03.2019 

Протокол 

№ 8 

Голова науково-методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                    А.А. Костякова 

Секретар методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                    Н.Ю. Захарова 


