
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

18 червня 2019 р. Мелітополь № 10 

 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 
 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент С.В. КАРМАН 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 

 

 

ПРИСУТНІ: 16 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Обрання за конкурсом на посади 

Доповідає: декан факультету економіки та бізнесу – КАРМАН С.В. 

 

2. Результати складання ПМК-2. 

Доповідають: заступники декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

3. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи 

факультету в розрізі кафедр та освітньо-професійних програм. 

Доповідає: голова профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

4. Підготовка до державної атестації бакалаврів. 

Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Різне. 

 



1. Обрання за конкурсом на посади 

СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

щодо забезпечення процедури таємного голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ГОЛУБ Н.О., 

ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити склад лічильної комісії для таємного 

голосування: ДЕМЧЕНКО І.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., 

МАРЧЕНКО К.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.1 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри маркетингу д.е.н. ЛЕГЕЗУ Д.Г.  

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу к.е.н., 

доцента ШКВИРІ Наталії Олександрівни терміном до 30.06.2022 року 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від ШКВИРІ Н.О. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу ШКВИРІ Н.О. терміном 

до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ШКВИРІ Н.О. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. зачитав протокол № 1 засідання лічильної комісії 

Вченої ради факультету від 18.06.2019 р. про розподіл обов’язків серед 

членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

Зачитав протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування. 

Балотувалася ШКВИРЯ Н.О., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

маркетингу терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, 



роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри маркетингу затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати ШКВИРЮ Н.О. обраною на посаду доцента 

кафедри маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.2 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри маркетингу д.е.н. ЛЕГЕЗУ Д.Г.  

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу к.е.н., 

доцента НЕХАЙ Вікторії Василівни терміном до 30.06.2020 року 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від НЕХАЙ В.В. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу НЕХАЙ В.В. терміном 

до 30.06.2020 року. 

Внести кандидатуру НЕХАЙ В.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу до 30.06.2020 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 3 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася НЕХАЙ В.В., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

маркетингу терміном до 30.06.2020 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, 

роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 3 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 



посаду доцента кафедри маркетингу затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати НЕХАЙ В.В. обраною на посаду доцента 

кафедри маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.3 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності к.е.н., доцента БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності к.е.н., доцента ПЕДЧЕНКО Анни Павлівни терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності надійшла одна заява від ПЕДЧЕНКО А.П. (доповідачем 

були стисло освітлені основні результати науково-методичної та 

організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ПЕДЧЕНКО А.П. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ПЕДЧЕНКО А.П. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 4 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ПЕДЧЕНКО А.П., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном до 

30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 4 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 



посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності затвердили одноголосно. 

2. Вважати ПЕДЧЕНКО А.П. обраною на посаду 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.4 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності к.е.н., доцента БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності к.е.н., доцента АНДРЄЄВОЇ Лариси Олександрівни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності надійшла одна заява від АНДРЄЄВОЇ Л.О. (доповідачем 

були стисло освітлені основні результати науково-методичної та 

організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності АНДРЄЄВОЇ Л.О. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру АНДРЄЄВОЇ Л.О. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 5 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася АНДРЄЄВА Л.О., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном до 

30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 



ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 5 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності затвердили одноголосно. 

2. Вважати АНДРЄЄВУ Л.О. обраною на посаду 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.5 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і 

оподаткування к.е.н., доцента ГОЛУБ Наталії Олександрівни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від ГОЛУБ Н.О. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування ГОЛУБ Н.О. 

терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ГОЛУБ Н.О. до бюлетеня для таємного голосу-

вання на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 15 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ГОЛУБ Н.О., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 

членів ради, роздано бюлетенів – 15, виявилось бюлетенів в урні – 15, «за» – 

15, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 15 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 



щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати ГОЛУБ Н.О. обраною на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.6 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

ГОЛУБ Н.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку 

і оподаткування к.е.н., доцента БЕЗВЕРХНЬОЇ Юлії Вікторівни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від БЕЗВЕРХНЬОЇ Ю.В. (доповідачем були стисло 

освітлені основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування 

БЕЗВЕРХНЬОЇ Ю.В. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру БЕЗВЕРХНЬОЇ Ю.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 6 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася БЕЗВЕРХНЯ Ю.В., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб 

з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 15, виявилось бюлетенів в урні – 15, 

«за» – 15, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 6 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 



посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати БЕЗВЕРХНЮ Ю.В. обраною на посаду 

доцента кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

1.7 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

ГОЛУБ Н.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку 

і оподаткування к.е.н., доцента КОСТЯКОВОЇ Анни Анатоліївни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від КОСТЯКОВОЇ А.А. (доповідачем були стисло 

освітлені основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування 

КОСТЯКОВОЇ А.А. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру КОСТЯКОВОЇ А.А. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 7 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася КОСТЯКОВА А.А., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб 

з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 15, виявилось бюлетенів в урні – 15, 

«за» – 15, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 7 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 



посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КОСТЯКОВУ А.А. обраною на посаду 

доцента кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.8 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

ГОЛУБ Н.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку 

і оподаткування к.е.н., доцента ТРАЧОВОЇ Дар’ї Миколаївни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від ТРАЧОВОЇ Д.М. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування  

ТРАЧОВОЇ Д.М. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ТРАЧОВОЇ Д.М. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 8 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ТРАЧОВА Д.М., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб 

з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, 

«за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 8 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 



затвердили одноголосно. 

2. Вважати ТРАЧОВУ Д.М. обраною на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.9 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

ГОЛУБ Н.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку 

і оподаткування к.е.н., доцента ЄРЕМЕНКА Дениса Володимировича терміном 

до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від ЄРЕМЕНКО Д.В. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування  

ЄРЕМЕНКО Д.В.  терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ЄРЕМЕНКО Д.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 9 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувався ЄРЕМЕНКО Д.В., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб 

з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, 

«за» – 15, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 1. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 9 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 



2. Вважати ЄРЕМЕНКО Д.В. обраного на посаду 

доцента кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – 1 

 

1.10 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

ГОЛУБ Н.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку 

і оподаткування к.е.н., доцента ТЕРЕЩЕНКА Максима Анатолійовича терміном 

до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від ТЕРЕЩЕНКА М.А. (доповідачем були стисло 

освітлені основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування  

ТЕРЕЩЕНКА М.А. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ТЕРЕЩЕНКО М.А. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 10 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувався ТЕРЕЩЕНКО М.А., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб 

з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, 

«за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 10 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати ТЕРЕЩЕНКА М.А. обраного на посаду 



доцента кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.11 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права д.н. з держ. упр. ОРТІНУ Г.В. про продовження 

терміну праці на посаді старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права НЕСТЕРЕНКО Олену Миколаївну терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри публічного 

управління, адміністрування та права надійшла одна заява від  

НЕСТЕРЕНКО О.М. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права НЕСТЕРЕНКО О.М. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру НЕСТЕРЕНКО О.М. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 11 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася НЕСТЕРЕНКО О.М., щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри публічного управління, адміністрування та права терміном 

до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 11 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду старшого викладача кафедри публічного 

управління, адміністрування та права затвердили 



одноголосно. 

2. Вважати НЕСТЕРЕНКО О.М. обраною на посаду 

старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.12 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права д.н. з держ. упр. ОРТІНУ Г.В. про продовження 

терміну праці на посаді старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права к.н. з держ. упр., доцент ВОРОНІНУ Юлію Євгеніївну 

терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри публічного 

управління, адміністрування та права надійшла одна заява від  

ВОРОНІНОЇ Ю.Є. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права ВОРОНІНОЇ Ю.Є. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ВОРОНІНОЇ Ю.Є. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 12 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ВОРОНІНА Ю.Є., щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри публічного управління, адміністрування та права терміном 

до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 12 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 



щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду старшого викладача кафедри публічного 

управління, адміністрування та права затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати ВОРОНІНУ Ю.Є. обраною на посаду 

старшого викладача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.13 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права д.н. з держ. упр. ОРТІНУ Г.В. про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права к.п.н., доцента ГОРБОВУ Наталію Аркадіївну 

терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права надійшла одна заява від ГОРБОВОЇ Н.А. 

(доповідачем були стисло освітлені основні результати науково-методичної 

та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права ГОРБОВОЇ Н.А. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ГОРБОВОЇ Н.А. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 13 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ГОРБОВА Н.А., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

публічного управління, адміністрування та права терміном до 30.06.2022 року, 

присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 



бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 13 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права затвердили одноголосно. 

2. Вважати ГОРБОВУ Н.А. обраною на посаду доцента 

кафедри публічного управління, адміністрування та 

права. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.14 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права д.н. з держ. упр. ОРТІНУ Г.В. про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права к.н. держ. упр., доцента ЗАСТРОЖНІКОВУ Ірину 

Володимирівну терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права надійшла одна заява від к.н. держ. упр., доцента 

ЗАСТРОЖНІКОВОЇ І.В. (доповідачем були стисло освітлені основні 

результати науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права ЗАСТРОЖНІКОВОЇ І.В. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ЗАСТРОЖНІКОВОЇ І.В.  до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 14 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., щодо обрання на посаду доцента 



кафедри публічного управління, адміністрування та права терміном до 

30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 14 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права затвердили одноголосно. 

2. Вважати ЗАСТРОЖНІКОВУ І.В.  обраною на посаду 

доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.15 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування к.е.н. доцента КОГУТ Інни Анатоліївни терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від к.е.н., доцента КОГУТ І.А. (доповідачем 

були стисло освітлені основні результати науково-методичної та 

організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування КОГУТ І.А.  терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру КОГУТ І.А. до бюлетеня для таємного голосування 

на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування до 

30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 16 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 



Балотувалася КОГУТ І.А., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування терміном до 30.06.2022 року, 

присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 16 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування затвердили одноголосно. 

2. Вважати КОГУТ І.А. обраною на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.16 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування к.е.н. доцента РУБЦОВУ Наталю Миколаївну терміном 

до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від к.е.н., доцента РУБЦОВУ Н.М. 

(доповідачем були стисло освітлені основні результати науково-методичної 

та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування РУБЦОВУ Н.М.  терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру РУБЦОВОЇ Н.М. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 17 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 



Балотувалася РУБЦОВА Н.М., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування терміном до  

30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 17 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування затвердили одноголосно. 

2. Вважати РУБЦОВУ Н.М. обраною на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.17 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування к.е.н. доцент ЦАП Володимир Дмитрович терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від к.е.н., доцент ЦАПА В.Д. (доповідачем 

були стисло освітлені основні результати науково-методичної та 

організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЦАПА В.Д. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ЦАПА В.Д. до бюлетеня для таємного голосування 

на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування до 

30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 19 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 



Балотувався ЦАП В.Д., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування терміном до 30.06.2022 року, 

присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 19 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування затвердили одноголосно. 

2. Вважати ЦАПА В.Д. обраного на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.18 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування к.е.н. доцента  ЧКАН Ірину Олександрівну терміном до 

30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від к.е.н., доцента ЧКАН І.О.(доповідачем 

були стисло освітлені основні результати науково-методичної та 

організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЧКАН І.О. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ЧКАН І.О. до бюлетеня для таємного голосування 

на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування до 

30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 18 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 



Балотувалася ЧКАН І.О., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування терміном до 30.06.2022 року, 

присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 18  лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування затвердили одноголосно. 

2. Вважати ЧКАН І.О. обраною на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.19 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри менеджмент НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту к.е.н. 

доцента БОЧАРОВУ Наталію Олександрівну терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту надійшла одна 

заява від к.е.н., доцента БОЧАРОВОЇ Н.О. (доповідачем були стисло 

освітлені основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту БОЧАРОВОЇ Н.О. 

терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру БОЧАРОВОЇ Н.О. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри менеджменту до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 20 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася БОЧАРОВА Н.О., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри менеджменту терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 



членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 

16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 20 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри менеджменту затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати БОЧАРОВУ Н.О. обраною на посаду 

доцента кафедри менеджменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.20 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри менеджмент НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту к.е.н. 

доцента СУРЖЕНКО Нонни Вікторівни терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту надійшла одна 

заява від к.е.н., доцента СУРЖЕНКО Н.В. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту СУРЖЕНКО Н.В. 

терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру СУРЖЕНКО Н.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри менеджменту до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 21 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася СУРЖЕНКО Н.В., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри менеджменту терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 

членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 

16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 21 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 



щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри менеджменту затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати СУРЖЕНКО Н.В. обраною на посаду 

доцента кафедри менеджменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.21 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри менеджмент НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту к.е.н. 

доцента КРАВЦЯ Олега Васильовича терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту надійшла одна 

заява від к.е.н., доцента КРАВЦЯ О.В. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту КРАВЦЯ О.В. 

терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру КРАВЦЯ О.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри менеджменту до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 22 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувався КРАВЕЦЬ О.В., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

менеджменту терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, 

роздано бюлетенів – 15, виявилось бюлетенів в урні – 15, «за» – 15, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 22 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри менеджменту затвердили 

одноголосно. 



2. Вважати КРАВЦЯ О.В. обраного на посаду доцента 

кафедри менеджменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.22 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри менеджменту НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про продовження терміну праці на посаді старшого викладача кафедри 

менеджменту РЕДЬКО Людмили Іванівни терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри менеджменту 

надійшла одна заява від РЕДЬКО Л.І. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді старшого викладача кафедри менеджменту  

РЕДЬКО Л.І. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру РЕДЬКО Л.І. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри менеджменту до 

30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 23 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася РЕДЬКО Л.І., щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри менеджменту терміном до 30.06.2022 року, присутні 16 

осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 

16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 23 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду старшого викладача кафедри менеджменту 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати РЕДЬКО Л.І. обраною на посаду старшого 

викладача кафедри менеджменту. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.23 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу  

КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри 

бізнес – консалтингу та міжнародного туризму д.е.н. доцента КАЛЬЧЕНКА 

Сергія Володимировича терміном до 30.06.2024 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від к.е.н., доцента  

КАЛЬЧЕНКА С.В. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму КАЛЬЧЕНКА С.В. терміном до 30.06.2024 року. 

Внести кандидатуру КАЛЬЧЕНКА С.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму до 30.06.2024 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 24 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувався КАЛЬЧЕНКО С.В., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри бізнес – консалтингу та міжнародного туризму терміном до 

30.06.2024 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 24 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму затвердили одноголосно. 

2. Вважати КАЛЬЧЕНКА С.В. обраного на посаду 

доцента кафедри бізнес – консалтингу та 



міжнародного туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.24 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу  

КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці на посаді доцента  

кафедри бізнес – консалтингу та міжнародного туризму к.е.н., доцент 

КРАСНОДЄД Тетяни Леонідівни терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від к.е.н., доцента  

КРАСНОДЄД Т.Л. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму КРАСНОДЄД Т.Л. терміном до 30.06.2022року. 

Внести кандидатуру КРАСНОДЄД Т.Л. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 25 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася КРАСНОДЄД Т.Л., щодо обрання на посаду доцента 

кафедри бізнес – консалтингу та міжнародного туризму терміном до 

30.06.2022 року, присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, 

виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 25 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму затвердили одноголосно. 

2. Вважати КРАСНОДЄД Т.Л. обраною на посаду 



доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.25 СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу  

КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри 

бізнес – консалтингу та міжнародного туризму к.е.н., доцент ПОПОВОЇ 

Тетяни Вікторівни терміном до 30.06.2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від к.е.н., доцента  

ПОПОВОЇ Т.В. (доповідачем були стисло освітлені основні результати 

науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про продовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму ПОПОВОЇ Т.В. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ПОПОВОЇ Т.В. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ДЕМЧЕНКО І.В. Зачитав протокол № 26 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ПОПОВА Т.В., щодо обрання на посаду доцента кафедри 

бізнес – консалтингу та міжнародного туризму терміном до 30.06.2022 року, 

присутні 16 осіб з 18 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

бюлетенів в урні – 16, «за» – 16, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 26 лічильної комісії від 18.06.2019 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри бізнес – консалтингу та 

міжнародного туризму затвердили одноголосно. 



2. Вважати ПОПОВУ Т.В. обраною на посаду доцента 

кафедри бізнес – консалтингу та міжнародного 

туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

2. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про результати 

складання ПМК-2. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Результати поточного модульного контролю 2 

прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи та голову 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. 

про аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи факультету в 

розрізі кафедр та освітньо-професійних програм. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. 8 червня у Таврійському 

державному агротехнологічному університеті відбулась значна подія – 

заклад приймав півфіналістів проекту «Відкривай Україну!» з усієї 

Запорізької області. Викладачі та студенти факультету економіки та бізнесу 

приймали активну участь в організації й проведенні зазначеного заходу. 

Завідувачі кафедр з аналізом поточної інформації щодо 

профорієнтаційної роботи. 

ВИРІШИЛИ: 3.1 Інформацію прийняти до відому. 

3.2 Сформувати попередні списки абітурієнтів в 

розрізі ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



4. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про підготовка до державної атестації бакалаврів. 

ВИСТУПИЛИ: АГЄЄВА І.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОРТІНА Г.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЛЕГЕЗА Д.Г., ГОЛУБ Н.О. 

ВИРІШИЛИ: 4.1 Уніфікувати організацію проведення державної 

атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за ОПП факультету. 

4.2 Звернути особливу увагу на практичне опанування 

професійних компетенцій. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

РІЗНЕ 

5. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про стратегію розвитку факультету економіки та бізнесу 2019-2024 рр. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію прийняти до відома. 

6.2 Стратегію розвитку факультету економіки та 

бізнесу на 2019-2024 рр була прийнята та ухвалена на 

зборах трудового колективу факультету економіки та 

бізнесу протокол № 2 від 03.06.2019 року прийняти до 

реалізації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент С.В. КАРМАН  

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ  

засідання вченої ради факультету економіки та бізнесу ТДАТУ 

з протоколу № 08 від 18 квітня 2019 р. 

 

 

ПРИСУТНІ: 15 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

 

1.1 СЛУХАЛИ: секретаря вченої ради факультету економіки та бізнесу 

БЕЗВЕРХНЮ Ю.В. про обрання на посаду декана факультету економіки та 

бізнесу к.е.н., доцента КАРМАНА С.В. терміном згідно чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади декана факультету економіки та бізнесу 

надійшла одна заява від КАРМАНА Сергія Вікторовича.  

Підсумки голосування. 

ГОЛУБ Н.О. Зачитала протокол № 1 засідання лічильної комісії 

Вченої ради факультету від 18.04.2019 року про розподіл обов’язків серед 

членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

Протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування. 

Балотувався КАРМАН С.В. щодо обрання на посаду декана факультету 

економіки та бізнесу терміном згідно чинного законодавства, присутні 15 

осіб з 18  членів ради, роздано бюлетенів – 14 (претендент є членом вченої 

ради факультету), виявилось бюлетенів в урні – 14, «за» – 14, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ: 1. Протокол № 2 лічильної комісії від 18.04.2019 року 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаді декана факультету економіки та бізнесу 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КАРМАНА С.В. обраним на посаду декана 

факультету економіки та бізнесу. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради  

факультету економіки та бізнесу, доцент І.В. АГЄЄВА  

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 


