
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 
 

ПРОТОКОЛ 

від 26.05.2020р. № 8 

 
засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу (дистанційно) 

Вихідні дані конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/6553722375?pwd=bnplZHlZazdlMHBMaGZtenRSbVZ 

JUT09 
Ідентифікатор конференції: 655 372 2375 

Пароль: 7777 

 

Голова: А.А. Костякова 

Секретар: Н.Ю. Захарова 
Присутні: 18 з 18 членів комісії 

Запрошені: к.е.н., доценти: Завадських Г.М., Лисак О.І., Тебенко В.М., д.е.н., 

професор Яворська Т.І.. 

Порядок денний: 

1. Про схвалення освітньо-професійних програм факультету економіки та 

бізнесу 

Інформація - Декан факультету ЕтаБ, гаранти освітньо-професійних 

програм 

2. Про розгляд та затвердження Методичних рекомендацій до організації 

підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти 

факультету економіки та бізнесу 

Інформація - Голова методичної комісії факультету, робоча група, 

завідувачі випускових кафедр 

3. Про презентацію навчальних видань 

Інформація - укладачі навчальних видань 

4. Про затвердження навчально-методичного забезпечення 

Інформація - секретар методичної комісії факультету 

 
1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Економічна 

кібернетика та програмування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки к.е.н., доцента 

Дениса Єременко про зміни в діючу ОПП відповідно до Стандарту вищої 

https://us02web.zoom.us/j/6553722375?pwd=bnplZHlZazdlMHBMaGZtenRSbVZJUT09
https://us02web.zoom.us/j/6553722375?pwd=bnplZHlZazdlMHBMaGZtenRSbVZJUT09


освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 

«Економіка» (наказ МОН України № 1244 від 13.11.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Економічна кібернетика та 

програмування»» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

розроблено проектною групою у складі: 

Єременко Денис Володимирович - гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес- 

консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Малкіна Віра Михайлівна – доктор технічних наук, професор кафедри 

Прикладної математики та комп’ютерної техніки Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Карман Сергій Вікторович - кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Саєнко Олександр Вікторович - начальник відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації управління стратегічного розвитку міста 

Мелітополь. 

Трачев В’ячеслав В’ячеславович – стейкхолдер, фахівець з 

програмування та WEB дизайну. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Бізнес консалтингу та 

міжнародного туризму» від 29 квітня 2020р. протокол № 12 

 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.1. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика та 

програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 
1.2. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Економічний 

консалтинг та бізнес-економіка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки к.е.н., доцента 

Сергія Кармана про зміни в діючу ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 

«Економіка» (наказ МОН України № 1244 від 13.11.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Економічний консалтинг та бізнес- 

економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки розроблено 

проектною групою у складі: 

Карман Сергій Вікторович - гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес- 



консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Бакіна Тетяна Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Колокольчікова Ірина Володимирівна - кандидат економічних наук, 

доцент кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Єременко Денис Володимирович - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Бізнес консалтингу та 

міжнародного туризму» від 29 квітня 2020р. протокол № 12. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.2. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Економічний консалтинг та бізнес- 

економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та рекомендувати 

для подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 
1.3. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Туризм» першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 Сфера 

обслуговування к.е.н., доцента Тетяну Попову про зміни в діючу ОПП 

відповідно до Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» (наказ МОН України № 1068 

від 04.10.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Туризм» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 Сфера 

обслуговування розроблено проектною групою у складі: 

Попова Тетяна Вікторівна - гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес- 

консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Кальченко Сергій Володимирович - доктор економічних наук, 

професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Даценко Людмила Миколаївна - доктор геологічних наук, професор 

кафедри геоекології та землеустрою Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Караєва Тетяна В’ячеславівна - кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Бізнес консалтингу та 

міжнародного туризму» від 29 квітня 2020р. протокол № 12. 



ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.3. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Туризм» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 Сфера 

обслуговування та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 
1.4. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Економіка» 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки д.е.н., проф. Сергія Кальченко про зміст 

започаткованої ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» (наказ 

МОН України № 382 від 04.03.2020 р.). 

Освітньо - професійну програму «Економіка» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки розроблено проектною групою у складі: 

Кальченко Сергій Володимирович – гарант освітньо-професійної 

програми, керівник проектної групи, доктор економічних наук, професор 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Карман Сергій Вікторович - кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Почерніна Наталія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Попова Тетяна Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Краснодєд Тетяна Леонідівна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Бізнес консалтингу та 

міжнародного туризму» від 29 квітня 2020р. протокол № 12. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.4. Схвалити започатковану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Економіка» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 
1.5. Інформацію гаранта  освітньо-професійної програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого ступеня освіти 

«Бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 



діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування к.е.н., доцента 

Галину Грицаєнко про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої 

освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наказ МОН України № 

1243 від 13.11.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 

Грицаєнко Галина Іванівна – 961гарант освітньо-професійної 

програми, керівник проектної групи, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Болтянська Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Лисак Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Педченко Ганна Павлівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» від 8 травня 2020р. протокол № 10. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.5. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 
1.6. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для другого ступеня освіти 

«Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування д.е.н., професора 

Тетяну Яворську про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої 

освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наказ МОН України № 961 

від 10.07.2019 р.). 

Освітньо - професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 



«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 

Яворська Тетяна Іванівна – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, доктор економічних наук, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Андрєєва Лариса Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Завадських Ганна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Тебенко Віта Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» від 8 травня 2020р. протокол № 10. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.6. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 
1.7. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

для другого ступеня освіти «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування д.е.н., професора Світлану 

Нестеренко про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 
«Менеджмент» (наказ МОН України № 959 від 10.07.2019 р.). 

Освітньо - професійну програму «Менеджмент» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблено проектною групою 

у складі: 

Нестеренко С.А. д.е.н, професор 

Нехай В.В. д.е.н, професор 

Агєєва І.В. к.е.н., доцент 

Бочарова Н.О. к.е.н., доцент 

Сурженко Н.В. к.е.н., доцент 

ОПП розглянуто  на  засіданні кафедри «Менеджмент» від 23 квітня 

2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 



ВИРІШИЛИ: 1.7. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти      освітньо-професійну      програму      «Менеджмент» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування та рекомендувати для 

подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 
1.8. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

для першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування к.е.н., доцента 

Наталію Бочарову про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої 

освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент» (наказ МОН України № 1165 від 29.10.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблено проектною групою 

у складі: 

Бочарова Наталія Олександрівна – гарант освітньої програми, 

керівник проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

Нестеренко Світлана Анатоліївна – доктор економічних наук, 

професор завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.. 

Розуменко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Агєєва Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

Мартинова   Наталія Олегівна– студентка    3 курсу спеціальності 
«Менеджмент». 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Менеджмент» від 23 квітня 

2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.8. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти      освітньо-професійну      програму      «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування та рекомендувати для 

подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.9. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Публічне 

управління та адміністрування» для першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» д.держ.упр., доцента  

Ганну Ортіну про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої  

освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН України № 1172 від 



22.10.2018 р.). 

Освітньо-професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» розроблено проектною групою у 

складі: 

Ортіна Ганна Володимирівна – гарант освітньо-професійної 

програми, керівник проектної групи, доктор наук з державного управління, 

доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Єфіменко Людмила Миколаївна – кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Олексенко Роман Іванович – доктор філософських наук, професор 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Вороніна Юлія Євгенівна – кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

Нестеренко Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Танасова Наталія Савелівна – здобувачка 2 курсу Бакалаврату 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Публічне управління 

адміністрування та право» від 23 квітня 2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.9. Схвалити оновлену на базі стандарту вищої освіти 

освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» та рекомендувати для подальшого 

розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.10 Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Публічне 

управління та адміністрування» для другого ступеня вищої освіти «Магістр» 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» д.держ.упр., доцента Ганну 

Ортіну про зміст започаткованої ОПП. 

Освітньо - професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 



«Публічне управління та адміністрування» розроблено проектною групою у 

складі: 

Ортіна Ганна Володимирівна – гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, доктор наук з державного управління, доцент 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Застрожнікова Ірина Володимирівна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

Єфіменко Людмила Миколаївна – кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Вороніна Юлія Євгенівна – кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

Саржан Альона Сергіївна – студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Публічного управління та адміністрування». 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Публічне управління 

адміністрування та право» від 23 квітня 2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.10. Схвалити освітньо-професійну програму «Публічне 

управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» та рекомендувати для 

подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.11. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» для першого ступеня вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування д.е.н., 

доцента Дарію Трачову про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту 

вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (наказ МОН України № 1260 від 

19.11.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Облік і оподаткування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблено 

проектною групою у складі: 

Трачова Дар`я Миколаївна – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 



Сахно Людмила Анатоліївна– кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Демчук Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Кучеркова Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Левченко Ольга Петрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Крутікова Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; головний бухгалтер Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Облік і оподаткування» від 16 

квітня 2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.11. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» для першого 

ступеня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 Управління та адміністрування та рекомендувати для подальшого 

розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.12. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» для другого ступеня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування д.е.н., 

доцента Олега Сокола про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту 

вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» (наказ МОН України № 958 від 10.07.2019 р.). 

Освітньо - професійну програму «Облік і оподаткування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблено 

проектною групою у складі: 

Сокіл Олег Григорійович – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку 

і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 

Голуб Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Костякова Анна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 



Безверхня Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Ілляшенко Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Карман Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Облік і оподаткування» від 16 

квітня 2020р. протокол № 9. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.12. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування та 

рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.13. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

для другого ступеня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі 

знань 07 Управління та адміністрування д.е.н., професора Дарію Легезу про 

уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» (наказ 

МОН України № 960 від 10.07.2019 р.). 

Освітньо - професійну програму «Маркетинг» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 

Управління та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 

Легеза Дарья Георгіївна – гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, доктор економічних наук, професор кафедри 

маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 

Куліш Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Шквиря Наталя Олександрівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Коноваленко Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Маркетинг» від 30 квітня 2020р. 

протокол № 12. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.13. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Маркетинг» для другого 



(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі 

знань 07 Управління та адміністрування та рекомендувати для подальшого 

розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.14. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

для першого ступеня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі 

знань 07 Управління та адміністрування к.е.н., доцента Анастасію 

Коноваленко про уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 

«Маркетинг» (наказ МОН України № 1343 від 05.12.2018 р.). 

Освітньо - професійну програму «Маркетинг» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 

Управління та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 

Коноваленко Анастасія Сергіївна – гарант освітньої програми, 

керівник проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

Легеза Дар’я Георгіївна – доктор економічних наук, професор кафедри 

маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

Арестенко Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Куліш Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Шквиря Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Маркетинг» від 30 квітня 2020р. 

протокол № 12. 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.14. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Маркетинг» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі 

знань 07 Управління та адміністрування та рекомендувати для подальшого 

розгляду Вченій раді ТДАТУ. 

 

1.15. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для першого ступеня вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 Управління та адміністрування к.е.н., доцента Наталію Захарову про 

уточнення змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 



банківська справа та страхування» (наказ МОН України № 729 від 

24.05.2019р.). 

Освітньо - професійну програму «Фінанси, банківська справа та 

страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 

Захарова Наталія Юріївна - гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Яцух Олена Олексіївна - доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Демченко Іван Володимирович - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Рубцова Наталя Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Осипенко Світлана Олександрівна - кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.15. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого ступеня вищої освіти за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та 

адміністрування та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 

1.16. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для другого ступеня вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 Управління та адміністрування д.е.н., доцента Олену Яцух про уточнення 

змісту ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (наказ МОН України № 866 від 20.06.2019р.). 

Освітньо - професійну програму «Фінанси, банківська справа та 

страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування розроблено проектною групою у складі: 
Яцух Олена   Олексіївна   –   гарант   освітньої   програми,   керівник 



проектної групи, доктор економічних наук, доцент кафедри "Фінанси, 

банківська справа та страхування" Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Трусова Наталя Вікторівна - доктор економічних наук, професор 

кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Когут Інна Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, кафедри 

"Фінанси, банківська справа та страхування" Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Радченко Наталія Геннадіївна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Якушева Інна Євгенівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

"Фінанси, банківська справа та страхування" Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 
ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

ВИРІШИЛИ: 1.16. Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої 

освіти освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 Управління та адміністрування та рекомендувати для подальшого розгляду 

Вченій раді ТДАТУ. 

 

2. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про розгляд складових, що 

формують методичні рекомендації до організації підготовки та захисту 

кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти факультету економіки та 

бізнесу. 

ВИСТУПИЛИ: Наталія Почерніна – в критеріях оцінювання доцільно 

акцентувати увагу на м’які навички «soft skills». 

Сергій Карман – тематика кваліфікаційної роботи повинна відповідати 

вимогам Стандартів вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Ольга Левченко – наявність публікацій, на мою думку, обов’язково 

повинно бути враховано при підготовці кваліфікаційної роботи. 

Галина Грицаєнко – запропоновано кваліфікаційну роботу назвати 

«Кваліфікаційна робота магістра» та «Кваліфікаційна робота бакалавра». 

ВИРІШИЛИ: 2.1. Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Схвалити Методичні рекомендації після доопрацювання, з 

врахуванням наступного: 

- в критерії оцінювання включити навички «soft skills»; 

- назву «Кваліфікаційна робота магістра» та «Кваліфікаційна робота 

бакалавра»; 



- Кваліфікаційна робота бакалавра – має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання (практичної проблеми) у відповідній 

сфері дослідження, тобто акцент на аналітичну складову з виявленням 

проблеми; 

Кваліфікаційна робота магістра - має передбачати розв’язання 

складної задачі або проблеми у відповідній сфері, що потребує 

здійснення досліджень та/або   інновацій   і   характеризується 

комплексністю      і      невизначеністю      умов,       із       застосуванням 

теорій та методів економічної науки. 

2.3. При розробці кожною випусковою кафедрою Методичних вказівок 

(вимог) по виконанню Кваліфікаційної роботи, враховувати Стандарти вищої 

освіти; 

- Гарант ОПП відповідної спеціальності обов’язково повинен очолювати 

робочу групу при розробці даного методичного забезпечення; 

- Методичні вказівки викладаються на сайт кафедри. 

 
3.1. СЛУХАЛИ: Ганну Завадських про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Економіка і організація підприємств малого бізнесу» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 

 
УКЛАДАЧІ: 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ГРИЦАЄНКО М.І. к.е.н., ст. викладач кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ПЕДЧЕНКО Г.П. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

КУЛІШ Т.В.– к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
Обсяг роботи: 183 с. / 9,27 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 



діяльності від 08.05.2020 р. 

 
ВИСТУПИЛИ: Лариса Болтянська. У курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка та організація підприємств малого бізнесу». Наведені 

загальні поняття та характеристики організаційно-правових форм 

підприємництва, що діють в Україні; види організаційних структур 

управління малими підприємствами; теоретичні аспекти фінансової 

діяльності малих підприємств; методики розрахунку показників економічної 

ефективності діяльності малих підприємств, організаційно-правові 

особливості функціонування підприємств малого бізнесу. 

Курс лекцій відповідає вимогам і завданням, які висуваються до даного 

виду видань та може бути використаний в навчальному процесі. 

 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити курс лекцій «Економіка і організація підприємств малого 

бізнесу» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та рекомендувати Вченій 

раді факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до видання та 

впровадження в навчальний процес. 

 
 

3.2. СЛУХАЛИ: Ганну Завадських про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Регіональна економіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 

УКЛАДАЧІ: 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ПЕДЧЕНКО Г.П. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 



РУБЦОВА Н.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 163 с. / 9,17 ум.друк.арк. 
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ВИСТУПИЛИ: Лариса Болтянська. У курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Регіональна економіка», який відповідає змісту робочої 

програми та ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Висвітлено теоретичні основи регіональної економіки, виявлено сутність 

потенціалу розвитку регіону, проаналізовано стан та перспективи розвитку 

економіки регіонів України. 

Курс лекцій відповідає вимогам і завданням, які висуваються до даного 

виду видань та може бути використаний в навчальному процесі. 

 

ВИРІШИЛИ: 

3.2. Затвердити курс лекцій «Регіональна економіка» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» та рекомендувати Вченій раді факультету економіки та 

бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного до видання та впровадження в навчальний процес. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Тетяну Яворську про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» для підготовки здобувачів 

ОС «Магістр» зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

 

УКЛАДАЧІ: 

ЯВОРСЬКА Т.І. - д.е.н., пофесор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ТРУСОВА Н.В – д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

НЕХАЙ В.В. - д.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
Обсяг роботи: 190 с. / 8,4 ум.друк.арк. 
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ВИСТУПИЛИ: Дарія Легеза . У курсі лекцій “Методологія та організація 

наукових досліджень” викладено основоположні поняття про науку та 

наукові дослідження, розглянуто різні форми організації наукових 

досліджень в Україні та надано їх характеристику, розкрито сутнісний аспект 

методології, методів дослідження та детально розглянуто спеціальні методи 

економічних досліджень, розкрито підходи до оформлення наукових праць 

різного рівня та побудови структури кваліфікаційної роботи магістра і 

змістове наповнення її складників. 

 

ВИРІШИЛИ: 

3.3 Затвердити курс лекцій «Методологія та організація наукових досліджень» 

для    підготовки    здобувачів    ОС    «Магістр»    зі    спеціальностей    076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075   «Маркетинг», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 281 «Публічне 

управління та адміністрування» та рекомендувати Вченій раді факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в навчальний процес. 

 
 

3.4. СЛУХАЛИ: Віту Тебенко про зміст курсу лекцій з дисципліни «Економіка 

та організація інноваційної діяльності» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

 
УКЛАДАЧІ: 

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

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

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ШКВИРЯ Н.О.- к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 



Обсяг роботи: 152 с. / 5,61 ум.друк.арк. 
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ВИСТУПИЛИ: Сергій Кальченко. У курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». Розглянута 

сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів; організаційні 

форми інноваційної діяльності; особливості створення інновацій та 

формування попиту на них; інноваційна політика підприємства; оновлення 

техніко-технологічної бази підприємства; інноваційний проект: 

обґрунтування та реалізація; комплексне оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства; комерціалізація результатів інноваційної 

діяльності та інноваційно-технологічна безпека . 

 

ВИРІШИЛИ: 

3.4 Затвердити курс лекцій ««Економіка та організація інноваційної 

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

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та рекомендувати 

Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до видання та 

впровадження в навчальний процес. 

 

3.5. СЛУХАЛИ: Оксану Лисак про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Електронна комерція» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 
УКЛАДАЧІ: 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АГЄЄВА І.В. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 



Обсяг роботи: 219 с. / 8,87 ум.друк.арк. 
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ВИСТУПИЛИ: Олег Сокіл. У курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Електронна комерція». Розглянуто ключові теоретичні і практичні питання 

організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі 

глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення 

електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів 

електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності 

електронного бізнесу та його нормативно-правового забезпечення. 

 
ВИРІШИЛИ: 

3.5. Затвердити курс лекцій «Електронна комерція» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» та рекомендувати Вченій раді факультету економіки та 

бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного до видання та впровадження в навчальний процес. 

 

3.6. СЛУХАЛИ: Оксану Лисак про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Ціноутворення» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 
УКЛАДАЧІ: 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ШКВИРЯ Н.О. - к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
Обсяг роботи: 188 с. / 7,0 ум.друк.арк. 
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ВИСТУПИЛИ: Олена Яцух. У курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Ціноутворення». Розглянуто економічну сутність ціни в умовах ринкової 

економіки; теоретичні, методологічні й практичні питання формування цін; 

вплив різноманітних факторів на процес формування цін; цінова політика 

підприємства в області ціноутворення та цінові стратегії; витратні й ринкові 

методи формування цін; галузеві особливості ціноутворення й особливості 

ціноутворення на світовому ринку. 

 
ВИРІШИЛИ: 

3.6. Затвердити курс лекцій «Ціноутворення» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та рекомендувати Вченій раді факультету економіки та бізнесу 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного до видання та впровадження в навчальний процес. 

3.7. СЛУХАЛИ: Ларису Болтянську про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Економіка підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальностей 071 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа і 

оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 
УКЛАДАЧІ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

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

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінанси, банківська справа і 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 163 с. / 7,6 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

 
ВИСТУПИЛИ: Ганна Ортіна. У курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Економіка підприємства». Наведені основні засади функціонування 

діяльності підприємства; склад та 

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. 

 
ВИРІШИЛИ: 

3.7. Затвердити курс лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти   «Бакалавр»   зі   спеціальностей   071 
«Маркетинг»,   072   «Фінанси, банківська   справа і   оподаткування»,   073 

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

діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» та рекомендувати 

Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до видання та 

впровадження в навчальний процес. 

 
3.8. СЛУХАЛИ: Ларису Болтянську про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Економіка та бізнес» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

 
УКЛАДАЧІ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

КОНОВАЛЕНКО А.С. - к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ЛУБКО Д.В.- к.е.н., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерні науки Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 160 с. / 5,1 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Карман. У курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Економіка та бізнес». Наведені основні засади функціонування діяльності 

підприємства; склад та характеристика ресурсів підприємства та показники 

ефективності їх використання;   поняття   менеджменту,   функції   та 

методи управління; система маркетингу на підприємстві, методи 

маркетингового дослідження; сутність та принципи управління 

підприємством; загальні положення бухгалтерського обліку, форми 

фінансової звітності; оцінювання фінансового стану підприємства та 

аналіз фінансово- господарської діяльності підприємства. 



ВИРІШИЛИ: 

3.8. Затвердити курс лекцій з дисципліни «Економіка та бізнес» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 

рекомендувати Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до 

видання та впровадження в навчальний процес. 

 

3.9. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про зміст навчального посібника – 

практикуму з дисципліни «Звітність підприємств», частина І «Фінансова 

звітність» для здобувачів вищого ступеня освіти «Бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

УКЛАДАЧІ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ОЛЕГ СОКІЛ д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

ОЛЕНА ЯЦУХ д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 182 с. / 9,1 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри обліку і оподаткування від 22.05.2020 р. 

 
ВИСТУПИЛИ: Світлана Нестеренко. Посібник розроблено згідно з програмою 

курсу «Звітність підприємств» для здобувачів вищого ступеня освіти 

«Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Практикум 

призначено для набуття здобувачами практичних навичок щодо формування 

показників форм фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансовий стан), 

КОСТЯКОВА А.А. к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

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

страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

ІЛЛЯШЕНКО К.В. к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

КУЧЕРКОВА С.О. к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 



Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух 

грошових коштів, Звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової 

звітності, виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін, 

спрощеної фінансової звітності, Консолідованої фінансової звітності. У 

посібнику наведено тести для поточного контролю якості знань студентів, 

Практичні ситуації, викладено методику та техніку складання фінансової 

звітності, тезаурус, питання для самоконтролю. Посібник може бути 

корисним для здобувачів з економічних спеціальностей, викладачів, які 

підвищують свою кваліфікацію, бухгалтерів та економістів підприємств. 

 
ВИРІШИЛИ: 

3.9. Затвердити навчальний посібник – практикум з дисципліни «Звітність 

підприємств» частина І «Фінансова звітність» для здобувачів вищого ступеня 

освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 

рекомендувати Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до 

видання та впровадження в навчальний процес. 

 
4. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову про затвердження методичних розробок 

Представлення секретарем наступних методичних розробок: 

 
 

Назва методичної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 
ступінь 

 

ПІБ рецензентів, 

посада, науковий 

ступінь 

Дата 

затвердження 

на засіданні 

кафедри, № 
протоколу 

Кафедра «Маркетинг» 

Методичні вказівки до проведення 

практичних   занять   з   дисципліни 

«Маркетинг» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», 
80 с.-5,0 у.д.а. 

к.е.н., доц. Сокіл 

Я.С. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

маркетингу, Легеза 

Д.Г., к.е.н., 

доц. кафедри обліку 

і оподаткування 

Безверхня Ю.В. 

30.04.2020 

Протокол №12 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни «Маркетинг» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   073 

«Менеджмент», 45 с. -3,0 у.д.а. 

к.е.н., доц. Сокіл 

Я.С. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

маркетингу, Легеза 

Д.Г., к.е.н., 

доц. кафедри обліку 

і оподаткування 

Безверхня Ю.В. 

30.04.2020 

Протокол №12 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Маркетинг» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», 

127 с.- 7,94 у.д.а. 

к.е.н., доц. Сокіл 

Я.С. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

маркетингу, Легеза 

Д.Г., к.е.н., 

доц. кафедри обліку 

і оподаткування 

Безверхня Ю.В. 

30.04.2020 

Протокол №12 



Конспект лекцій з дисципліни 

«Стратегія підприємства» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 121 с.- 7,56 

у.д.а. 

к.е.н., доц. Куліш 

Т.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

27.02.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни «Стратегія 

підприємства» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 65 с. 
– 4,06 у.д.а. 

к.е.н., доц. Куліш 

Т.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

27.02.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Стратегія підприємства» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 86 с. – 5,38 
у.д.а. 

к.е.н., доц. Куліш 

Т.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

27.02.2020 

Протокол №10 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Маркетинг» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка», 071 

«Маркетинг», 073 «Менеджмент» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 66 с. – 3,0 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Арестенко Т.В 

д.е.н.,  проф. 

кафедри 

маркетингу Легеза 

Д.Г., к.е.н.,  доц. 

кафедри 

менеджменту 

Шевчук О.Ю. 

30.04.2020 

Протокол №12 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Маркетингові комунікації» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг». 129 с. – 8,1 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Арестенко Т.В 

д.е.н.,  проф. 

кафедри 

маркетингу Легеза 

Д.Г., к.е.н.,  доц.. 

кафедри 

менеджменту 
Шевчук О.Ю. 

30.04.2020 

Протокол №12 

Кафедра «Маркетинг» 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    071 
«Маркетинг». 150 с. – 9,4 у.д.а. 

д.е.н., доцент 

Сокіл О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу  Куліш 

Т.В 

22.05.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки до проведення 

практичних   занять   з   дисципліни 

«Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    071 
«Маркетинг». 52 с. – 3,3 у.д.а. 

д.е.н., доцент 

Сокіл О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу  Куліш 

Т.В 

22.05.2020 

Протокол №10 

Тестовий   комплекс з   дисципліни 
«Облік і фінансова звітність за 

д.е.н., доцент 
Сокіл О.Г. 

к.е.н., доцент 
кафедри 

22.05.2020 
Протокол №10 



міжнародними стандартами» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 
«Маркетинг». 39 с. – 2,4 у.д.а. 

 маркетингу Куліш 

Т.В 

 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Облік і 

фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    071 
«Маркетинг». 74 с. – 4,6 у.д.а. 

д.е.н., доцент 

Сокіл О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу  Куліш 

Т.В 

22.05.2020 

Протокол №10 

Комплект тестових завдань з 

дисципліни «Економічний аналіз» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   071 
«Маркетинг». 68 с. – 4,25 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Безверхня Ю.В., 

к.е.н., доц. 

Ілляшенко К.В. 

Д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко С.А. 

22.05.2020 

Протокол №10 

Методичні рекомендації з 

навчальної практики «Вступ до 

фаху» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

071 «Маркетинг». 55 с. – 3,4 у.д.а. 

к.е.н., доц. Голуб 

Н.О. 

к.е.н., доц.. кафедри 

фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

22.05.2020 

Протокол №10 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Фінансовий облік» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
160 с. – 10 у.д.а. 

к.е.н., доц... 

Голуб Н.О. 

к.е.н., доц. кафедри 

фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

22.05.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Фінансовий 

облік» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування». 128 с. – 8 у.д.а. 

к.е.н., доц... 

Голуб Н.О. 

к.е.н., доц. кафедри 

фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

22.05.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки до проведення 

практичних   занять   з   дисципліни 

«Облік в неприбуткових 

організаціях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Маркетинг», 32 
с. – 2 у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Демчук О.М., 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., професор 

кафедри 

маркетингу Легеза 

Д.Г. 

22.05.2020 

Протокол №10 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Рекреаційні комплекси світу» для 

здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» спеціальності 242 

«Туризм». 213 с. -8,4 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Кальченко С.В. 

к.псих.н., ст.. викл. 

кафедри суспільно- 

гуманітарних наук 

Єременко Л.В. 

18.02.2020 

Протокол №10 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Рекреалогія» для здобувачів 

освітнього рівня «Бакалавр» 

спеціальності 242 «Туризм». 138 с. - 

7,2 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Кальченко С.В. 

к.псих.н., ст. викл. 

кафедри суспільно- 

гуманітарних наук 

Єременко Л.В. 

18.02.2020 

Протокол №10 



    

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Рекреаційні 

комплекси світу» для здобувачів 

вищої освіти ОР «Бакалавр» 

спеціальності 242 «Туризм». 26 с. - 

1,1 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Кальченко С.В. 

к.псих.н., ст.. викл. 

кафедри суспільно- 

гуманітарних наук 

Єременко Л.В. 

18.02.2020 

Протокол №10 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Рекреалогія» 

для   здобувачів   вищої   освіти   ОР 

«Бакалавр»      спеціальності      242 

«Туризм». 21 с. -0,85 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Кальченко С.В. 

к.псих.н., ст. викл. 

кафедри суспільно- 

гуманітарних наук 

Єременко Л.В. 

18.02.2020 

Протокол №10 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Основи економіки» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка». 275 

с. -11,46 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

регіональног 

туризму Кальченко 

С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки по проведенню 

семінарських занять з дисципліни 

«Основи економіки» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка». 25 с. 
-1 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

27егіональног 

туризму Кальченко 
С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Основи 

економіки» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка». 31 с. 
-1,29 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

27егіональног 

туризму Кальченко 

С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки для 

проходження навчальної практики 

«Вступ до фаху» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка». 120 
с. -5 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

регіонального 

туризму Кальченко 
С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Економіка туристичної фірми» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» спеціальності 242 

«Туризм». 163 с. -6,79 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

регіонального 

туризму Кальченко 

С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Економіка 

туристичної фірми» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 242 «Туризм». 61 с. - 
2,54 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

регіонального 

туризму Кальченко 
С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки до самостійної 
роботи   з   дисципліни   «Економіка 

к.е.н., доц. 
Бакіна Т.В. 

д.е.н., проф. 
кафедри бізнес- 

13.03.2020 
Протокол №11 



туристичної фірми» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 242 «Туризм». 58 с. - 
2,42 у.д.а. 

 консалтингу та 

регіонального 

туризму Кальченко 

С.В. 

 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Розвиток сфери послуг» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» спеціальності 242 

«Туризм». 175 с. -9,4 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

викладач 

Захарченко О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки для практичних 

занять з дисципліни «Розвиток 

сфери послуг» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 242 «Туризм». 26 с. - 
1,46 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

викладач 

Захарченко О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки самостійної 

роботи  з дисципліни 

«Зовнішньоекономічна діяльність» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» спеціальності 051 
«Економіка». 19 с. -1,17 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Захарченко О.Г. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки для виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Правила міжнародних торгових 

поставок» для здобувачів вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

051 «Економіка» денної форми 

навчання. 35 с. -1,5 у.а.а. 

к.е.н., доц. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Когут І.А. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки для практичних 

занять з дисципліни «Правила 

міжнародних торгових поставок» 

для     здобувачів     вищої     освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   051 

«Економіка» денної форми 

навчання. 135 с. -7,5 у.а.а. 

к.е.н., доц. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Когут І.А. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Конспект   лекцій    з    дисципліни 

«Правила міжнародних торгових 

поставок» для здобувачів вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

051 «Економіка» денної форми 

навчання. 285 с. -12 у.а.а. 

к.е.н., доц. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Когут І.А. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни «Правила 

міжнародних торгових поставок» 

для     здобувачів     вищої     освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   051 

«Економіка» денної форми 

навчання. 48 с. -3 у.а.а. 

к.е.н., доц. 

Попова Т.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Когут І.А. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Інформаційні системи та технології 

в економіці» для здобувачів ступеня 

к.е.н., доц. 

Єременко Д.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

13.03.2020 

Протокол №11 



вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 051 «Економіка». 149 
с. -6,2 у.д.а. 

 регіонального 

туризму Кальченко 

С.В. 

 

Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Інформаційні системи 

та технології в економіці» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»      спеціальності      051 
«Економіка». 70 с. -2,9 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Єременко Д.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

регіонального 

туризму Кальченко 

С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Інформаційні системи 

та технології в економіці» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»      спеціальності      051 
«Економіка». 27 с. -1,1 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Єременко Д.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри бізнес- 

консалтингу  та 

29регіонального 

туризму Кальченко 

С.В. 

13.03.2020 

Протокол №11 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Бізнес- 

статистика І» для здобувачів вищої 

освіти ОР «Бакалавр» спеціальності 

051 «Економіка». 131 с. – 7,3 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Бізнес-статистика І» 

для   здобувачів   вищої   освіти   ОР 

«Бакалавр»      спеціальності      051 

«Економіка». 77 с. – 4,3 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Міжнародна 

економічна статистика» для 

здобувачів     вищої      освіти      ОР 

«Бакалавр»      спеціальності      051 
«Економіка». 124 с. – 6,9 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Міжнародна економічна 

статистика» для здобувачів вищої 

освіти «Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка». 180 с.. -10 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Методичні вказівки до проведення 

комплексної виробничої практики з 

професійної підготовки для 

здобувачів     вищої      освіти      ОР 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   051 
«Економіка». 34 с.-1,9 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни 

«Мікроекономіка та 

макроекономіка» для здобувачів 

вищої     освіти     ОР     «Бакалавр» 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 
діяльності Тебенко 

29.04.2020 

Протокол №12 



спеціальностей: 076 

«Підприємництво, торгівля  та 

біржова діяльність» та 281 

«Публічне управління та 

адміністрування». 78 с. – 4,3 у.д.а. 

 В.М.  

Конспект    лекцій    з    дисципліни 

«Мікроекономіка та 

макроекономіка» для здобувачів 

вищої освіти ОР «Бакалавр» 

спеціальностей:  076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова      діяльність»      та      281 

«Публічне управління та 

адміністрування». 262 с. – 10,9 у.д.а. 

ст. викл. 

Васильченко 

О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

29.04.2020 

Протокол №12 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни  «Управління 

фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 111 с. – 4,6 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Демченко І.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні вказівки до практичних і 

семінарських занять з навчальної 

дисципліни  «Управління 

фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 111 с. – 4,6 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Демченко І.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Оподаткування 

суб’єктів господарювання» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 65 с. – 4,1 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Косторной С.В. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Податковий 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 

075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 57 с. – 3,6 у.д.а. 

к.е.н., доц.. 

Косторной С.В., 

к.е.н., 30егі. Цап 

В.Д. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Податкова система» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 
«Бакалавр»   зі   спеціальності   051 

к.е.н., доц.. 

Косторной С.В., 

к.е.н., доцент 
Цап В.Д. 

к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 
Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 



«Економіка», 071 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»,  073 
«Менеджмент». 94 с. – 5,8 у.д.а. 

   

Методичні вказівки до виконання 

МДКР «Фінанси суб’єктів 

господарювання реального сектору 

економіки» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
45 с. – 1,75 у.д.а. 

д.е.н., доц. Яцух 

О.О., к.е.н., доц. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Голуб Н.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
42 с. – 2,09 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Захарова Н.Ю. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Голуб Н.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Фінансовий ринок» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 32 с. – 1,26 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Якушева І.Є. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Костякова А.А. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні рекомендації для 

проведення семінарських та 

практичних занять з навчальної 

дисципліни «Фінансовий ринок» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 60 с. – 2,76 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Якушева І.Є. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Голуб Н.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні рекомендації для 

самостійної та індивідуальної 

роботи   з   навчальної   дисципліни 

«Фінансовий ринок» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
76 с. – 2,78 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Якушева І.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Андреєва Л.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Фінанси 2» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

К.е.н., доц. Чкан 

І.О. 

д.н. з держ. упр., 

31егі.  кафедри 

публічного 

управління, 

адміністрування та 

права Ортіна Г.В., 

к.н. з держ. упр., 

31ег. викладач 

кафедри публічного 

управління, 

адміністрування та 

05.05.2020 

Протокол №9 



  права Вороніна 
Ю.Є. 

 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Фінанси 2» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

К.е.н., доц.. Чкан 

І.О. 

к.н. з держ. упр., 

32ег. викладач 

кафедри публічного 

управління, 

адміністрування та 

права Вороніна 
Ю.Є. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні вказівки для практичних 

занять   з   навчальної   дисципліни 

«Страхування в туристичній 

діяльності» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». 83 с. – 
2,5 у.д.а 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні вказівки для практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Оціночна діяльність» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 88 с. – 2,6 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні вказівки до виконання 

МДКР «Діяльність на ринку 

фінансових послуг» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
59 с. – 2 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М., 

к.е.н., доц. 

Радченко Н.Г. 

к.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кучеркова С.О. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Методичні вказівки для 

проходження виробничої практики 

«Діяльність на ринку фінансових 

послуг» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

43 с. – 1,1 у.д.а 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М., 

к.е.н., доц. Чкан 

І.О., к.е.н., доц.. 

Радченко Н.Г. 

д.е.н.,  доцент 

кафедри обліку  і 

оподаткування 

Сокіл    О.Г., 

керівник 

32егіонального 

офісу в    М. 

Мелітополь  ПрАТ 

«СК «ПЗУ Україна» 

Шарко  С.В., 

керуючий 

відділенням Центр 

розвитку бізнесу 

№4 Запорізького 

РУ  ПАТ КБ 

«Приватбанк» 

Акінжела С.Г. 

05.05.2020 

Протокол №9 

Кафедра «Менеджмент» 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Організація 

готельно-ресторанного 
господарства»     для      здобувачів 

к.е.н., доц. 

Агєєва І.В. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

підприємництва, 
торгівлі та біржової 

13.03.2020 

Протокол №8 



ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 
спеціальності 242 «Туризм». 81 с. 

 діяльності 
Яворська Т.І. 

 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Управління 

персоналом», ч.І «Теоретичні 

основи управління персоналом. 

Людина в організації» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   073 
«Менеджмент». 117 с.-7,31 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бочарова Н.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Управління 

персоналом», ч.ІІ «Організаційно- 

економічні засади роботи з 

персоналом та оцінка її 

ефективності. Індивідуальна і 

групова поведінка та аспекти її 

регулювання в організації» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   073 
«Менеджмент». 144 с.-9у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бочарова Н.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 

В.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни «Управління 

персоналом» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». 
46 с.-2,88 у.д.а. 

к.е.н., доц. 

Бочарова Н.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Тебенко 
В.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Управління 

витратами» для здобувачів вищого 

ступеня освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», 

галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», 312 с. – 13,0 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Д.е.н., доцент зав. 

кафедри 

«Маркетинг» Сокіл 

О.Г. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Управління витратами» для 

здобувачів вищого ступеня освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», - 

3,75 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Проф. кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Планування і контроль на 

підприємстві» для здобувачів 

вищого ступеня освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 073 «Менеджмент», 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу НН 

інноваційної 

діяльності ВП 

13.03.2020 

Протокол №8 



знань 07 «Управління та 

адміністрування», 252 с. –10,5 у.д.а. 

 НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Інноваційний 

менеджменті» для здобувачів 

вищого ступеня освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 073 «Менеджмент», 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», 252 с. –10,5 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

робіт з дисципліни «Інноваційний 

менеджмент» для здобувачів 

вищого ступеня освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 073 «Менеджмент», 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

вітділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до написання 

курсової роботи з дисципліни 

«Планування і контроль на 

підприємстві» для здобувачів 

вищого ступеня освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 073 «Менеджмент», 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» - 3,25 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

робіт з дисципліни «Планування і 

контроль на підприємстві» для 

здобувачів вищого ступеня освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу  НН 

інноваційної 

діяльності  ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут д.е.н., 

13.03.2020 

Протокол №8 



  доцент Судомир 
С.М. 

 

Методичні вказівки до написання 

курсової роботи з дисципліни 

«Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств» - 3,25 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до написання 

кваліфікаційної роботи для 

здобувачів вищого ступеня освіти 

«Бакалавр»-2,55 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Зав. кафедрою 

менеджменту, 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Подільського 

державного 

аграрно-технічного 

університету, д.е.н. 

проф. Чікуркова 
А.Д. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до написання 

кваліфікаційної роботи для 

здобувачів вищого ступеня освіти 

«Магістр»-3,05 у.д.а 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Зав. кафедрою 

менеджменту, 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Подільського 

державного 

аграрно-технічного 

університету, д.е.н. 

проф. Чікуркова 

А.Д. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки з виробничої 

практики «Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств» для ОС «Магістр» - 

3,15 у.д.а. 

Д.е.н. проф. 

Нестеренко С.А. 

Професор кафедри 

«Економіка 

підприємства», зав. 

відділу   НН 

інноваційної 

діяльності   ВП 

НУБіП України 

Бережанський 

агротехнічний 

інститут  д.е.н., 

доцент Судомир 

С.М. 

13.03.2020 

Протокол №8 



Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Зв’язки з громад кістю 

в органах влади» для здобувачів 

першого    ступеня    вищої    освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», знань 07 

«Управління та адміністрування», 
110 с. – 7,0 у.д.а. 

к.е.н. , 

ст.викладач 

Ярчук А.В. 

к.е.н., доц.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Кучеркова С.О. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Управлінський та 

економічний аналіз» для здобувачів 

першого    ступеня    вищої    освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент», знань 07 

«Управління та адміністрування», 
310 с. – 13,0 у.д.а. 

к.е.н. , 

ст.викладач 

Ярчук А.В. 

к.е.н., доц.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Кучеркова С.О. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Опорний конспект лекцій з 

навчальної дисципліни «Управління 

потенціалом підприємства» для 

здобувачів другого ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 
073 «Менеджмент», 130 с. –5,4 у.д.а. 

К.е.н., доц. 

Розуменко С.М. 

К.е.н., доц.., 

завідувач кафедри 

ПТБД 

Болтянська Л.О. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

та семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Управління 

потенціалом підприємства» для 

здобувачів другого ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент», 85 с., 3,5 у.д.а. 

К.е.н., доц. 

Розуменко С.М. 

К.е.н., доц.., 

завідувач кафедри 

ПТБД 

Болтянська Л.О. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Опорний конспект лекцій з 

навчальної дисципліни «Потенціал 

та розвиток підприємства» для 

здобувачів першого ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент», 247 с., 10,3 
у.д.а. 

К.е.н., доц. 

Розуменко С.М. 

К.е.н., доц.., 

завідувач кафедри 

ПТБД 

Болтянська Л.О. 

13.03.2020 

Протокол №8 

Кафедра «Публічне управління, адміністрування та право» 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Система 

публічного електронного 

урядування» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 28 
с. – 1,1 у.д.а. 

К.н. з держ. упр., 

доцент 

Застрожнікова 

І.В. 

д.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Сокіл О.Г. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Система публічного 

електронного урядування» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    281 

«Публічне управління та 

адміністрування». 14 с. 

К.н. з держ. упр., 

доцент 

Застрожнікова 

І.В. 

- 26.03.2020 

Протокол №8 



Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Публічне адміністрування» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування». 31 с. – 1,29 у.д.а. 

К.н. з держ. упр., 

ст.. викладач 

Вороніна Ю.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Чкан І.О. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Ділове 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 14 
с. – 0,58 у.д.а. 

К.н. з держ. упр., 

ст.. викладач 

Вороніна Ю.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Чкан І.О. 

19.12.2019 

Протокол №5 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Ділове 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 38 
с. 

К.н. з держ. упр., 

ст.. викладач 

Вороніна Ю.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Чкан І.О. 

19.12.2019 

Протокол №5 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Публічне 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 15 
с. – 0,63 у.д.а. 

К.н. з держ. упр., 

ст.. викладач 

Вороніна Ю.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Чкан І.О. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 19 
с. – 0,79 у.д.а. 

к.н. з держ. упр., 

ст.. викладач 

Вороніна Ю.Є. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Чкан І.О. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки проходження 

навчальної практики «Вступ до 

фаху» для здобувачів зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 26 

с. – 1,08 у.д.а. 

д.н. з держ. упр., 

доц.. Ортіна Г.В. 

д.н. з держ. упр., 

зав. кафедри 

економічної 

безпеки, 

публічного 

управління  та 

адміністрування 

Житомирського 

державного 

технологічного 

університету 

Драган І.О. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки проходження 
навчальної практики «Менеджмент 

д.н. з держ. упр., 
доц... Ортіна Г.В. 

д.н. з держ. упр., 
зав. кафедри 

26.03.2020 
Протокол №8 



в публічному  управлінні» для 

здобувачів зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування». 23 с. – 0,96 у.д.а. 

 економічної 

безпеки, 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Житомирського 

державного 

технологічного 

університету 

Драган І.О. 

 

Тестовий   комплекс з   дисципліни 

«Адміністративне право» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко С.А. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до виконання 

самостійної   роботи   з дисципліни 

«Адміністративне право» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 
«Менеджмент». 21 с. – 0,87 у.д.а. 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко С.А. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни 

«Адміністративне право» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 
«Менеджмент». 33 с. – 1,37 у.д.а. 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

д.е.н., проф. 

кафедри 

менеджменту 

Нестеренко С.А. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до виконання 

самостійної   роботи   з дисципліни 

«Господарське право» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 50 с. – 2,08 у.д.а. 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Тестовий   комплекс з   дисципліни 

«Господарське право» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Господарське 

право» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 
62 с. – 2,58 у.д.а. 

к.п.н., доц. 

Горбова Н.А., 

к.ю.н., ст.. викл. 

Нестеренко О.М. 

к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

Радченко Н.Г. 

26.03.2020 

Протокол №8 

Кафедра іноземних мов 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова (англійська)» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

Ст. викл. Жукова 

Т.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 
Сокіл О.Г. 

24.04.2020 

Протокол №8 



«Бакалавр» зі   спеціальності   071 

«Облiк і оподаткування» (на основі 

повної загальної середньої освіти). 

29 с. 

   

Методичні рекомендації до 

самостійної   роботи   з дисципліни 

«Іноземна мова(за професійним 

спрямуванням) (англійська)» для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   071 

«Облiк і оподаткування» (на основі 

повної загальної середньої освіти). 

32 с. 

Ст. викл. Жукова 

Т.В. 

д.е.н.,  доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Сокіл О.Г. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська) для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», 30 с. 

Викладач 

Сімкіна М.А. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 
35 с. 

Викладач 

Сімкіна М.А. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська) для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», 27 с. 

Викладач 

Сімкіна М.А. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг», 74 
с.-4 у.д.а. 

ст. викладач 

Кравець О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» з 

дисципліни «Ділова іноземна мова 
(англійська)», 25с. – 1,1 у.д.а. 

ст. викладач 

Кравець О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні рекомендації з 

організації самостійної роботи для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Магістр»    зі    спеціальності    075 
«Маркетинг» з дисципліни «Ділова 

ст. викладач 

Кравець О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 



іноземна мова (англійська)», 22 с. – 

1 у.д.а. 
   

Методичні рекомендації з 

організації самостійної роботи для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   075 

«Маркетинг» (на основі повної 

загальної середньої освіти) з 

дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

(англійська)» та «Іноземна мова». 
36с.- 1,75 у.д.а. 

ст. викладач 

Кравець О.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні рекомендації з 

організації самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Іноземна 

мова» (англійська) для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка», 44 с. 

викладач- 

стажист Гладких 

Г.В. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова» (англійська) для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 
«Економіка», 32 с. 

викладач- 

стажист Гладких 

Г.В. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» (англійська) для 

здобувачів   ступеня   вищої   освіти 

«Бакалавр»   зі   спеціальності   051 
«Економіка», 88 с. 

викладач- 

стажист Гладких 

Г.В. 

к. пед. н., доцент 

кафедри іноземних 

мов Караєва Т.В. 

24.04.2020 

Протокол №8 

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Методичні вказівки до практичних і 

семінарських занять з дисципліни 

«Економіка підприємства» для 

здобувачів першого рівня вищої 

освіти      зі      спеціальності      122 

«Комп’ютерні науки», 76 с.- 4 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

БОЛТЯНСЬКА 

Л.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри марке- 

тингу Коноваленко 

А.С., к.т.н., доцент 

кафедри комп’ю- 

терні науки, Лубко 
Д.В. 

08.05.2020р. 

Протокол №10 

Методичні вказівки до практичних і 

семінарських занять з дисципліни 

«Економіка підприємства» для 

здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньо-професійної         програми 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», 112с. - 9,1 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

БОЛТЯНСЬКА 

Л.О. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу, 

КОНОВАЛЕНКО 

А.С., к.е.н., доцент 

кафедри фінанси, 

банківська справа і 

страхування, 

РАДЧЕНКО Н.Г. 

08.05.2020р. 

Протокол №10 



ВИРІШИЛИ: Затвердити методичні розробки згідно представленого 

переліку. 

 
Голова Анна КОСТЯКОВА 

 

 
Секретар Наталя ЗАХАРОВА 


