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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про стан науково- методичного забезпечення виробничих практик для ОС 

«Магістр» 

2. Про стан методичного забезпечення спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

3. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін та методичних розробок 

4. Представлення та обговорення навчальних посібників факультету для 

отримання грифу Вченої Ради ТДАТУ 
 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. щодо стану науково-методичного забезпечення 

виробничих практик для магістрів факультету економіки та бізнесу. З 03.06.2019р. 

по 22.06.2019р. на факультеті за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» згідно графіку навчального 

процесу заплановано виробничу практику для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти.  Протягом березня-квітня місяця 2019р. керівники виробничих 

практик від провідних кафедр контролюють процес закріплення студентів за 

базами практик.  

Карман С. В. щодо доцільності відображення здобутих результатів 

практичної підготовки студентами протягом проходження виробничої практики 

під час державної атестації, зокрема дипломуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 1.  Інформацію прийняти до відома. 

    2. Зобов’язати завідувачів кафедри організувати контроль за 

створенням (удосконаленням) методичного забезпечення до 

виробничої практики для ОС «Магістр». 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. щодо стану методичного забезпечення 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

На підставі схваленого Вченою Радою ТДАТУ робочого навчального плану 

на 2018-2021 роки розроблено План-графік підготовки фахівців зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» на 1, 2, 3 та 4 семестри 2018-

2019 навчальний рік. 

Перший набір здобувачів на здобуття кваліфікації – бакалавр з публічного 

управління та адміністрування відбувся під час вступної компанії 2017 року у 

кількості 11 осіб (на сьогодні це 2 курс – 10 осіб ) та 2018 року – 7 осіб (набір 1 

курсу) відповідно. 

З липня 2018 року випусковою кафедрою для підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» є кафедра 

публічного управління, адміністрування та права під керівництвом доктора наук з 

державного управління Ортіної Ганни Володимирівни.  

Оцінка стану методичного забезпечення даної спеціальності, проведена в 

розрізі навчальних дисциплін 2018-2019 навч. року відповідно до навчальних 



планів для 1 та 2 курсів.  

В першу чергу моніторилися електронні варіанти навчальних дисциплін на 

НІП ТДАТУ, що пов’язано із створенням нової випускової кафедри та 

професорсько-викладацьким складом (таблиця 1). Для більшості викладачів 

навчальні дисципліни нові, як за викладанням, так і за навчальними планами, 

тому протягом навчального року проходили апробацію. Аналіз даних таблиці 1 

свідчить, що більшість навчальних дисциплін відповідає вимогам та критеріям до 

оформлення та представлення методичного забезпечення на НІП. Матеріал 

оновлювався протягом звітного періоду й на сьогодні представлений в повному 

обсязі, окрім навчальної  дисципліни «Теорія організації» (1 курс 1 семестр та 2 

курс 3 семестр) – ведучий викладач Єфіменко Людмила Миколаївна.  

Методичне забезпечення навчальних практик «Вступ до фаху»  1 курс 2 

семестр) та «Менеджмент в публічному управлінні» (2 курс 4 семестр) схвалено 

та затверджено членами методичної комісії факультету економіки та бізнесу. 

Протягом навчального року було схвалено та затверджено 31 методичну 

розробку загальним обсягом  69,26 у.д.а. (таблиця 2). 

Затверджено та рекомендовано для отримання грифу Вченої Ради  ТДАТУ 1 

навчальний посібник (5,2 у.д.а.), 1 хрестоматію (21,2 у.д.а.), 1 монографію (13,2 

у.д.а.), що підготовлені викладачами кафедри публічного управління та 

адміністрування (перелік надано в таблиці 3). 

Забезпечення нормативно-правової бази – Вивчення навчальних дисциплін 

даної спеціальності ґрунтуються на нормативно-правовій базі України, зокрема 

Господарський кодекс, Сімейний кодекс тощо, тому на сьогодні кафедра активно 

співпрацює із бібліотекою ТДАТУ щодо забезпечення студентів необхідною 

кількістю даних примірників.  

В навчальному році проведено ліцензування спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» ОС «Магістр». 

На наступний навчальний рік планується акредитація магістратури. 

 

ВИСТУПИЛИ: декан факультету Карман С.В., д.е.н., доцент Ортіна Г.В., 

к.е.н., доцент Застрожнікова І.В.. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завершити розробку та оновлення навчально-методичних комплексів з 

навчальних дисциплін 1 та 2 курсів спеціальності 281, зокрема в друкованому 

варіанті.  

3. Активізувати роботу щодо видання навчальних посібників з дисциплін, 

що викладаються на кафедрі за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

4. Продовжити роботу по підготовці кадрів вищої кваліфікації зі 

спеціальності 281 для акредитації освітнього рівня «Магістр». 

 

 

 



Таблиця 1 - Моніторинг методичного забезпечення спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
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1 курс 1 семестр 

Основи самоменеджменту та лідерства / Ортіна Г.В. + + +/+ + + + + не заплановано 

Теорія і практика публічного адміністрування /Вороніна Ю.Є. + + +/+ + + + + не заплановано 

Основи публічного управління та адміністрування / 

Вороніна Ю.Є. 
+ + -/+ + + + + не заплановано 

Теорія організації / Єфіменко Л.М. - - -/- - - - - не заплановано 

Українська мова (за спрямуванням) + + +/+ + + + + не заплановано 

Іноземна мова + + +/+ + + + + не заплановано 

1 курс 2 семестр 

Інформаційні системи та технології в публічному 

управлінні та адмініструванні / Застрожнікова І.В. 
+ + + + + + + не заплановано 

Основи права / Нестеренко О.М. + + + + + + + не заплановано 

Теорія і практика публічного адміністрування / Вороніна Ю.Є. + + -/+ - - + + не заплановано 

Історія державності та культури України / Мельник О.О. + + + + + + + не заплановано 

Політична економіка / Васильченко О.О. + + + + + + + не заплановано 

Мікроекономіка та макроекономіка / 2017р. + + - - + + не заплановано 

Іноземна мова + + + + + + + не заплановано 

Навчальна практика «Вступ до фаху» +  +      
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2 курс 3 семестр         

Основи самоменеджменту та лідерства / Ортіна Г.В. + + + / + + + + + не заплановано 

Менеджмент в публічному управлінні / Застрожнікова І.В. + + + / + + + + + + 

Теорія і практика публічного управління та 

адміністрування / Вороніна Ю.Є. 
+ + + / + - - + + не заплановано 

Основи публічного управління та адміністрування / 

Вороніна Ю.Є. 
+ + + / + - - + + не заплановано 

Теорія організації / Єфіменко Л.М. - - - - - - - не заплановано 

2 курс 4 семестр         

Електронне урядування та документообіг у публічних 

установах / Застрожнікова І.В. 
+ + + + + + + не заплановано 

Господарське право / Горбова Н.А. + + + / + + + + + не заплановано 

Фінанси, гроші, кредит / Чкан І.О. + + + - - + + не заплановано 

Регіональна економіка / Завадських Г.М. + + + + + + + не заплановано 

Публічна політика / Сизоненко О. + + + / + + + + + не заплановано 

Теорія і практика публічного управління та 

адміністрування / Вороніна Ю.Є. 
+ + + / + + + + + не заплановано 

Навчальна практика «Менеджмент в публічному управлінні»   +     не заплановано 

Іноземна мова + + + - - + + не заплановано 



Таблиця 2  

Кількість методичних розробок, затверджених методичною комісією 

факультету економіки та бізнесу у  2018-2019 н.р. 

Назва кафедри 
Кількість методичних 

розробок 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 21 / 51,4 у.д.а. 

Менеджмент 41 / 233,71 у.д.а. 

Економіка / Бізнес-консалтинг та міжнародний 

туризм 
33 / 174,35 у.д.а. 

Фінанси, банківська справа т а страхування 25 / 147,94 у.д.а. 

Облік і оподаткування 45 / 184,50 у.д.а. 

Маркетинг 33 / 103,40 у.д.а. 

Публічне управління та адміністрування 31 / 69,26  у.д.а. 

Разом по факультету 229 / 964,56 у.д.а. 

Вища математика і фізика 11 / 35,05 у.д.а. 

Разом по інших факультетах 11 / 35,05 у.д.а. 

Всього  240 / 999,61 у.д.а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3 

Кількість навчальних посібників, затверджених та рекомендованих для отримання грифу вченої ради ТДАТУ  

методичною комісією факультету економіки та бізнесу протягом 2018 -2019 н.р. 

Назва навчальної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), посада, 

науковий ступінь 

ПІБ рецензентів, посада, науковий 

ступінь 

Дата затвердження 

на засіданні 

кафедри,  

№ протоколу 

Дата затвердження 

на засіданні 

методичної комісії, 

№ протоколу 

Кафедра «Публічне управління та адміністрування» 

Хрестоматія «Формування 

та шляхи створення 

об’єднаних територіальних 

громад в умовах 

децентралізації» - 346 стор.-

21,2 у.д.а. 

 д.н.держ.упр., доцент 

Ортіна Г.В., 

к.н.держ.упр., доцент 

Вороніна Ю.Є. 

к.п.н., доц.  Горбова 

Н.А.         

Сизоненко О. В., 

Гарбар Г. А. 

ДРАГАН І.О. доктор наук з 

державного управління, старший 

науковий співробітник, завідувач 

кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та 

адміністрування (ЖДТУ); 

ДЄГТЯР О.А.  доктор наук з 

державного управління, доцент  

кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування (Харківський 

національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова);  

ЯВОРСЬКА Т.І. доктор економічних 

наук, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності (ТДАТУ). 

28.02.2019  

Протокол № 8 

25.03.2019 

Протокол № 8 

Навчальний посібник 

«Господарське право 

України» - 125 с. -5,2 у.д.а. 

к.п.н., доц.  Горбова 

Н.А.         

 

Гапотій В.Д. – к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри права МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Мінкова О.В. – доктор філософії, 

к.ю.н., ст. викладач кафедри права 

МДПУ ім. Б. Хмельницького 

Олексенко Р.І. - д.ф.н, професор 

кафедри маркетингу ТДАТУ 

26.04.2019  

Протокол № 10 

24.04.2019 

Протокол № 9 



Монографія «Сталий 

розвиток місцевих громад 

в умовах децентралізації» - 

265с. – 13,2 у.д.а. 

 д.н.держ.упр., 

доцент Ортіна Г.В., 

д.е.н., доцент Сокол 

О.Г., к.е.н., доцент 

Прус  Ю.О.,  

к.н.держ.упр., доцент 

Застрожнікова І.В., 

к.п.н., ст. викладач 

Єфіменко Л.М. 

 

Олексенко Р.І. - д.ф.н, професор 

кафедри маркетингу ТДАТУ, 

Ажажа М.А. - к.н.держ.упр., 

доцент кафедри менеджменту 

організації та управління 

проектами інженерного інституту 

ЗНУ 

23.03.2019  

Протокол № 9 

24.04.2019 

Протокол № 9 



5. Забезпечити систематичне стажування та підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу за напрямом спеціальності. 

6. Рекомендовано організувати проведення круглих столів із 

роботодавцями щодо забезпечення якості освітньої діяльності при підготовці 

здобувачів вищої освіти публічного управління та адміністрування. 

 

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

навчально-методичних посібників. 

3.1. Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердже

ння на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра “Маркетинг” 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Бренд-менеджмент» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг»  – 28с.-1,16 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Коноваленко 

А.С. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

28.03.2019 

Протокол 

№ 10 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни 

«Поведінка споживача» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  – 38с.-1,58 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Коноваленко 

А.С. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

28.03.2019 

Протокол 

№ 10 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Поведінка споживача» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Бакалавр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг»  – 27с.-1,12 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Коноваленко 

А.С. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

28.03.2019 

Протокол 

№ 10 

Комплексна контрольна робота з к.е.н, доцент к.е.н.,доцент 28.03.2019 



навчальної дисципліни «Бренд-

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  – 

36с.-1,5 у.д.а 

Коноваленко 

А.С. 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Болтянська 

Л.О. 

Протокол 

№ 10 

Кафедра “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Регіональна 

економіка» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»  – 

42с.-1,75 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Завадських 

Г.М. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

24.04.2019 

Протокол 

№ 9 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Регіональна 

економіка» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»  – 

211с.-8,8 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Завадських 

Г.М. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

24.04.2019 

Протокол 

№ 9 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування»  – 98с.-4,0у.д.а 

к.е.н, доцент 

Завадських 

Г.М. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

24.04.2019 

Протокол 

№ 9 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи  з навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування»  – 79с.-3,3 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Завадських 

Г.М. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Менеджмен

т» Бочарова 

Н.О. 

24.04.2019 

Протокол 

№ 9 

Кафедра “Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм” 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Сучасні економічні 

теорії» для здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-кваліфікаційного 

рівня PHd – 270с.-11,0у.д.а 

д.е.н, 

професор 

Кальченко 

С.В. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня»Єременко 

Д.В. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 



Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Економіка» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка»  – 35с.-2,2 у.д.а 

к.е.н, доцент 

Бакіна Т.В. 

д.е.н, 

професор 

кафедри 

Кальченко 

С.В. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Мікроекономічний 

аналіз» для здобувачів вищої освіти 

075 «Маркетинг» – 140с.-8,8 у.д.а 

Ст. викладач  

Васильченко 

О.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Економічна 

діагностика» для здобувачів вищої 

освіти 051 «Економіка» – 189с.-12,2 

у.д.а 

Ст. викладач  

Васильченко 

О.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 

Методичні вказівки до курсових 

робіт з навчальної дисципліни 

«Економічна діагностика» для 

здобувачів вищої освіти 051 

«Економіка» – 24с.-1,5 у.д.а 

Ст. викладач  

Васильченко 

О.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Мікроекономічний 

аналіз» для здобувачів вищої освіти 

075 «Маркетинг» – 140с.-8,8 у.д.а 

Ст. викладач  

Васильченко 

О.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 

Методичні вказівки до 

лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Економічна 

діагностика» для здобувачів вищої 

освіти 051 «Економіка» – 189с.-12,2 

у.д.а 

Ст. викладач  

Васильченко 

О.О. 

к.е.н.,доцент 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Тебенко В.М. 

02.04.2019 

Протокол 

№ 10 



3.2. СЛУ ХАЛИ: Інформацію к.п.н., доцента ГОРБОВУ Н.А. про зміст 

навчального посібника «Господарське право України» підготовленого 

укладачем ГОРБОВОЮ Н.А. – к.п.н., доцентом кафедри публічного 

управління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 

 

УКЛАДАЧ:  

ГОРБОВА Н.А. – к.п.н., доцент кафедри публічного управління, 

адміністрування та права 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Гапотій В.Д. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри права МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

Мінкова О.В. – доктор філософії, к.ю.н., ст. викладач кафедри права МДПУ 

ім. Б. Хмельницького 

Олексенко Р.І. - д.ф.н, професор кафедри маркетингу ТДАТУ 

Обсяг посібника 125 стор. (5,2 у.д.а.). 

Протокол № 9 засідання кафедри «Публічне управління, 

адміністрування та право» від 23.03.2019 р. 

 

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

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

                                                        

У навчальному посібнику «Господарське право України» висвітлено 

основні правові інститути загальної частини господарського права, а також 

питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі 

чинного господарського та господарського процесуального законодавства 

України.  

Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів 

господарської діяльності, їх видів та організаційно-правових форм, аналізується 

процедура реєстрації в усіх державних органах, порядок отримання ліцензій, 

патентів та інших дозволів, висвітлюються питання укладання, зміни та 

розірвання господарських договорів. Особлива увага звертається на специфіку 

господарських договорів різних видів, підстави та порядок визнання їх 

недійсними. Головну увагу зосереджено на правових питаннях здійснення 

господарської діяльності та управління нею. 

Слід зауважити, що за формою викладення матеріалу навчальний 

посібник розрахований на осіб, що вже мають певний обсяг знань із 

фундаментальних галузей права – цивільного, сімейного, адміністративного, 

податкового права та інших, а також загальної теорії права. Тому в посібнику 



розглядається не сутність певних правових категорій, а те, як вони 

спрацьовують у господарській діяльності, впливають на кінцевий результат 

діяльності, позначаються на майновому стані суб’єктів господарювання. 

За останні роки в Україні прийняті раніше нормативні акти 

господарського законодавства постійно зазнають змін. Також узагальнення 

судової практики та рекомендації Вищого господарського суду України та 

Верховного суду України відіграють важливу  роль для вирішення 

господарських спорів та захисту прав суб’єктів господарювання. Поступово 

змінюється програма й обсяг викладання господарського права у вищих 

навчальних закладах, що пов’язано з реформуванням освіти. Запропонований 

посібник «Господарське право України» підготовлений на кафедрі публічного 

правління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету і, за задумом авторів, призначений для поза 

аудиторної підготовки студентів.  

У розглянутих темах навчального посібника органічно поєднується теорія 

і практика правового супроводу господарської діяльності, загострюється увага 

на недоліках законодавчого регулювання окремих господарських відносин. 

Навчальний посібник відповідає навчальному плану підготовки студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та буде корисним 

керівникам підприємств, бухгалтерам, іншим практикам у сфері господарської 

діяльності. 

Навчальний посібник «Господарське право України» підготовлений на 

високому науково-методичному рівні, відповідає вимогам і завданням, які 

висуваються до даного виду видань та може бути використаний в навчальному 

процесі. 

 ВИРІШИЛИ:  

3.2. Затвердити навчальний посібник «Господарське право України» 

для економічних спеціальностей для впровадження у навчальний процес та 

рекомендувати Вченій раді Таврійського державного агротехнологічного 

університету для затвердження. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Інформацію к.е.н., доцента КОГУТ І.А. про зміст 

навчального посібника «Бюджетний менеджмент». 

 

УКЛАДАЧІ:  

КОГУТ І.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету; 

 ОСИПЕНКО С.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 



РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Череп А.В. – доктор економічних наук, професор, декан економічного 

факультету Запорізького національного університету 

Судомир С.М. – доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу 

навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

Синяєва Л.М. – доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету 

Обсяг посібника 276 стор. (17,25 у.д.а.). 

Протокол № 7 засідання кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» від 05.03.2019 р. 

 

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

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

 

Навчальний посібник «Бюджетний менеджмент» підготовлено 

відповідно до програми навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» з 

урахуванням її місця в структурі освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», що забезпечує формування у 

студентів навичок практичної роботи в органах державної влади, державного 

управління та місцевого самоврядування, Міністерства фінансів України, 

Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби 

України, Державної казначейської служби України та їхніх територіальних 

органах, а отже, є основою оволодіння студентами необхідними знаннями. 

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні підходи до 

сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. 

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави 

як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на 

окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема бюджетному 

плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, 

контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано 

взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного 

менеджменту та можливості його застосування в Україні.  

В цілому структура та зміст навчального посібника містить відомості, 

необхідні для підготовки магістрів з фінансів, банківської справи та 

страхування. При викладанні матеріалу дотримано загальноприйняту 

термінологію та формулювання, проаналізовано різні підходи до тлумачення 

тих чи інших питань бюджету держави і бюджетного менеджменту. 



Навчальний посібник буде корисним для студентів і слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів, учених і практиків, всіх, 

хто бажає зрозуміти сутність бюджету держави й бюджетного менеджменту, 

особливості їхнього використання для досягнення стратегічних цілей. 

ВИРІШИЛИ:  

3.3. Затвердити навчальний посібник «Бюджетний менеджмент», 

призначений для студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

аспірантів, докторантів, учених і практиків, всіх, хто бажає зрозуміти 

сутність бюджету держави й бюджетного менеджменту, особливості їхнього 

використання для досягнення стратегічних цілей та рекомендувати Вченій 

раді Таврійського державного агротехнологічного університету для 

затвердження. 
 

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

монографії «Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації». 

 

УКЛАДАЧІ: авторський колектив: д.н.держ.упр., доцент Ортіна Г.В., 

д.е.н., доцент Сокол О.Г., к.е.н., доцент Прус  Ю.О., к.н.держ.упр., доцент 

Застрожнікова І.В., к.п.н., ст. викладач Єфіменко Л.М. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ОЛЕКСЕНКО Р.І. - д.ф.н, професор кафедри маркетингу ТДАТУ, 

АЖАЖА М.А. - к.н.держ.упр., доцент кафедри менеджменту організації 

та управління проектами інженерного інституту ЗНУ  

 

Обсяг хрестоматії 265 стор. (13,2 у.д.а.). 

Протокол № 9 засідання кафедри «Публічного управління, 

адміністрування та права» від 23.03.2019 р. 

 

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

Д.Г., к.е.н., доценти: Болтянська Л.О., Карман С. В. 

Монографія «Сталий розвиток місцевих громад в умовах 

децентралізації» включає рекомендації, що сприятимуть якісному 

покращенню  місцевого врядування, зростанню довіри до влади та 

налагодженню ефективної співпраці між громадами і владою. Ключовими 

інструментами є створені структури, які забезпечують регулярний діалог 

щодо суспільного прийняття рішень. У монографії викладено теоретичні та 

методологічні засади сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. 

Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, 



державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, 

громадських діячів, викладачів, аспірантів, студентів економічних, 

управлінських та соціально-гуманітарних спеціальностей.  

 

ВИРІШИЛИ:  

3.4. Затвердити монографію «Сталий розвиток місцевих громад в 

умовах децентралізації», рекомендовану для фахівців з управління соціально-

економічним розвитком, державних службовців, представників органів 

місцевого самоврядування, громадських діячів, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних, управлінських та соціально-гуманітарних 

спеціальностей та рекомендувати Вченій раді Таврійського державного 

агротехнологічного університету для затвердження. 
 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                               А.А. Костякова 

 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                                Н.Ю. Захарова 

 


