
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

25 червня 2021 р. Мелітополь № 10 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 

 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ганна ОРТІНА 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 16 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: проректор з науково-педагогічної  роботи, кандидат 

технічних наук, доцент ЛОМЕЙКО О.П.;  проректор з наукової роботи, 

професор, доктор с-г. наук ЄРЕМЕНКО О.А.; доцент кафедри маркетингу 

СОКІЛ Я.С.; к.е.н., доцент кафедри маркетингу КУЛІШ Т.В.; к.е.н., доцент 

кафедри маркетингу АРЕСТЕНКО Т.В..;  к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

КОНОВАЛЕНКО А.С.; к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності АНДРЄЄВА Л.О.; к.е.н., доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛИСАК О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання за конкурсом на посади. 
Доповідає:  ОРТІНА Ганна –  декан факультету економіки та бізнесу. 

 

2. Затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2020-2021 

навчальний рік. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – декан факультету економіки та бізнесу,   

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 



3. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – декан факультету економіки та бізнесу,   

заст. декана доц. ГОЛУБ Наталія. 
 

4. Затвердження звітів та підведення підсумків державної атестації 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – декан факультету економіки та бізнесу,   

заст. декана ГОЛУБ Наталія. 

 

5. Затвердження звітів з навчальних практик факультету. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 
 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну щодо 

забезпечення процедури таємного голосування необхідно обрати лічильну 

комісію. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, ШКВИРЯ Наталя, СОКІЛ Олег, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЯЦУХ Олена 

про розподіл обов’язків серед членів лічильної комісії. 

КРАВЕЦЬ Олег зачитав протокол № 1 засідання лічильної комісії Вченої 

ради факультету від 25.06.2021 р. про розподіл обов’язків серед членів 

лічильної комісії, який приймається до відому. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад лічильної комісії для таємного 

голосування: КРАВЕЦЬ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, ГРИШКО Рената (протокол 

засідання лічильної комісії вченої ради факультету економіки та бізнесу 

ТДАТУ № 1 від 25 червня 2021 р.) 

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 АРЕСТЕНКО Тетяни Вікторівни терміном на 2 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 



заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від АРЕСТЕНКО 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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу Арестенко Т.В. терміном 

на 2 роки. 

Внести кандидатуру АРЕСТЕНКО Тетяни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу терміном на 2 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася АРЕСТЕНКО Тетяна, щодо обрання на посаду доцента 

кафедри маркетингу терміном на 2 роки, присутні 16 осіб з 19 членів ради, 

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

немає, «недійсних бюлетенів» – немає 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 2 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри маркетингу 

затвердили одноголосно.  

2. Вважати АРЕСТЕНКО Тетяну 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 асистента кафедри маркетингу 

ас. МАРЧУК Анастасії Олександрівни  терміном на 1 рік.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 



заміщення вакантної посади асистента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від МАРЧУК А.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 асистента кафедри маркетингу Марчук А.О. терміном 

на 1 рік. 

Внести кандидатуру МАРЧУК Анастасії до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду асистента кафедри маркетингу терміном на 1 рік. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 3 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася МАРЧУК Анастасія щодо обрання на посаду асистента 

кафедри маркетингу терміном на 1 рік, присутні 16 осіб з 19 членів ради, 

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

немає, «недійсних бюлетенів» – немає 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 3 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду асистента кафедри маркетингу 

затвердили одноголосно.  

2. Вважати МАРЧУК Анастасію обраною на посаду асистента кафедри 

маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.3 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри менеджменту д.е.н. НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту 

доц. ШЕВЧУК Олени Юріївни  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 



заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту надійшла одна 

заява від ШЕВЧУК О.Ю. (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 менеджменту ШЕВЧУК О.Ю. 

терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ШЕВЧУК Олени до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри менеджменту терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 4 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ШЕВЧУК Олена щодо обрання на посаду доцента кафедри 

менеджменту терміном на 3 роки, присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано 

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

«недійсних бюлетенів» – немає 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 4 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри менеджменту 

затвердили одноголосно.  

2. Вважати ШЕВЧУК Олену обраною на посаду доцента кафедри 

менеджменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.4 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування д.е.н. СОКОЛА 

О.Г. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і 

оподаткування доц. ІЛЛЯШЕНКО Катерини Володимирівни  терміном на 3 

роки.  



ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування надійшла 

одна заява від ІЛЛЯШЕНКО К.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 обліку і оподаткування 

ІЛЛЯШЕНКО К.В. терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ІЛЛЯШЕНКО Катерини до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування терміном на 3 

роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 5 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ІЛЛЯШЕНКО Катерина щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування  терміном на 3 роки, присутні 16 осіб з 19 

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

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 5 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри обліку і 

оподаткування затвердили одноголосно.  

2. Вважати ІЛЛЯШЕНКО Катерину обраною на посаду доцента кафедри 

обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.5 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та 

права д.е.н. ОЛЕКСЕНКО Р.І. про продовження терміну праці на посаді доцента 



кафедри публічного управління, адміністрування та права 

доц. ПЛОТНІЧЕНКО Світлани Романівни  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права надійшла одна заява від ПЛОТНІЧЕНКО С.Р.  

(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 публічного управління, 

адміністрування та права ПЛОТНІЧЕНКО С.Р.  терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ПЛОТНІЧЕНКО Світлани до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри публічного управління, 

адміністрування та права терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 6 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ПЛОТНІЧЕНКО Світлана щодо обрання на посаду доцента 

кафедри публічного управління, адміністрування та права  терміном на 3 роки, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 6 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри публічного 

управління, адміністрування та права затвердили одноголосно.  

2. Вважати ПЛОТНІЧЕНКО Світлану обраною на посаду доцента 

кафедри публічного управління, адміністрування та права. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 



1.6 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінансів, банківської справи і страхування 

д.е.н. ЯЦУХ О.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри 

публічного управління, адміністрування та права про продовження терміну 

праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи і страхування 

доц. ЯКУШЕВОЇ Інни Євгенівни  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування надійшла одна заява від ЯКУШЕВОЇ І.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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування ЯКУШЕВОЇ І.Є.  терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЯКУШЕВОЇ Інни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 7 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЯКУШЕВА Інна щодо обрання на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування терміном на 3 роки, присутні 16 осіб 

з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 16, «за» 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 7 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри фінансів, 

банківської справи і страхування затвердили одноголосно.  

2. Вважати ЯКУШЕВУ Інну обраною на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.7 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінансів, банківської справи і страхування 

д.е.н. ЯЦУХ О.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування доц. РАДЧЕНКО Наталії 

Геннадіївни  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування надійшла одна заява від РАДЧЕНКО Н.Г.  (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 фінансів, банківської справи і 

страхування РАДЧЕНКО Н.Г.  терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру РАДЧЕНКО Наталії до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 8 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася РАДЧЕНКО Наталія щодо обрання на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи і страхування терміном на 3 роки, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 8 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри фінансів, 



банківської справи і страхування затвердили одноголосно.  

2. Вважати РАДЧЕНКО Наталію обраною на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.8 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінансів, банківської справи і страхування 

д.е.н. ЯЦУХ О.О. про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування доц. КОСТОРНОГО Сергія 

Володимировича  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування надійшла одна заява від КОСТОРНОГО 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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування КОСТОРНОГО С.В.  терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру КОСТОРНОГО Сергія до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи і 

страхування терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 9 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувався КОСТОРНОЙ Сергій щодо обрання на посаду доцента 

кафедри фінансів, банківської справи і страхування терміном на 3 роки, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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



ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 9 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри фінансів, 

банківської справи і страхування затвердили одноголосно.  

2. Вважати КОСТОРНОГО Сергія обраного на посаду доцента кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.9 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму к.е.н. КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці на посаді 

старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

ст.викл. ЗАХАРЧЕНКО Олени Григорівни  терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму надійшла одна заява від ЗАХАРЧЕНКО О.Г. 

(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 старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму ЗАХАРЧЕНКО О.Г. терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЗАХАРЧЕНКО Олени до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 10 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЗАХАРЧЕНКО Олена щодо обрання на посаду старшого 



викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму терміном на 3 

роки, присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

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

немає 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 10 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду старшого викладача кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму затвердили одноголосно.  

2. Вважати ЗАХАРЧЕНКО Олену обраною на посаду старшого викладача 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.10 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму к.е.н. КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці на посаді 

старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

ст.викл. ВАСИЛЬЧЕНКО Олени Олегівни терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму надійшла одна заява від ВАСИЛЬЧЕНКО О.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 старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ВАСИЛЬЧЕНКО Олени до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму терміном на 3 роки. 



Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 11 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ВАСИЛЬЧЕНКО Олена щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму терміном на 3 

роки, присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось 

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

немає 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 11 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду старшого викладача кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму затвердили одноголосно.  

2. Вважати ВАСИЛЬЧЕНКО Олену обраною на посаду старшого 

викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.11 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму к.е.н. КАРМАНА С.В. про продовження терміну праці 

на посаді викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

викл. ДЕМКО Валентини Сергіївни терміном на 1 рік.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади викладача кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від ДЕМКО В.С. (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 викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 



туризму ДЕМКО В.С. терміном на 1 рік. 

Внести кандидатуру ДЕМКО Валентини до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму терміном на 1 рік. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 12 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ДЕМКО Валентина щодо обрання на посаду викладача 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму терміном на 1 рік, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 12 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду викладача кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму затвердили одноголосно.  

2. Вважати ДЕМКО Валентину обраною на посаду викладача кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.12 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності к.е.н. БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження терміну праці на посаді 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

доц. ТЕБЕНКО Віти Миколаївни терміном на 2 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності надійшла одна заява від ТЕБЕНКО В.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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ТЕБЕНКО В.М. терміном на 2 роки. 

Внести кандидатуру ТЕБЕНКО Віти до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності терміном на 2 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 13 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ТЕБЕНКО Віта щодо обрання на посаду доцента кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном на 2 роки, присутні 

16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів в урні – 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 13 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності затвердили одноголосно.  

2. Вважати ТЕБЕНКО Віту обраною на посаду доцента кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.13 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності к.е.н. БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження терміну праці на посаді 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

доц. ГРИЦАЄНКО Галини Іванівни терміном на 4 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 



біржової діяльності надійшла одна заява від ГРИЦАЄНКО Г.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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ГРИЦАЄНКО Г.І. терміном на 4 роки. 

Внести кандидатуру ГРИЦАЄНКО Галини до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності терміном на 4 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 14 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ГРИЦАЄНКО Галина щодо обрання на посаду доцента 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном на 4 роки, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 14 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності затвердили одноголосно.  

2. Вважати ГРИЦАЄНКО Галину обраною на посаду доцента кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.14 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності к.е.н. БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження терміну праці на посаді 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 



доц. ЗАВАДСЬКИХ Ганни Миколаївни терміном на 3 роки.  

ВИСТУПИЛИ: ШКВИРЯ Наталя на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності надійшла одна заява від ЗАВАДСЬКИХ  Г.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 подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ЗАВАДСЬКИХ  Г.М. терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЗАВАДСЬКИХ Ганни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

КРАВЕЦЬ О.В. зачитав протокол № 15 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЗАВАДСЬКИХ Ганна щодо обрання на посаду доцента 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном на 3 роки, 

присутні 16 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 16, виявилось бюлетенів 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Протокол № 15 лічильної комісії від 25.06.2021 р. щодо результатів 

таємного голосування при обранні на посаду доцента кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності затвердили одноголосно.  

2. Вважати ЗАВАДСЬКИХ Ганну обраною на посаду доцента кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



2. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2020-2021 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЛОМЕЙКО Олександр, ЄРЕМЕНКО Оксана, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Олена, ГОЛУБ Наталія, БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я, ЯЦУХ Олена. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1 Затвердити звіти роботи кафедр факультету за 2020 – 2021 навчальний 

рік. 

2.2 Затвердити звіт роботи деканату за 2020 – 2021 навчальний рік. 

2.3 Затвердити звіт роботи факультету за 2020 – 2021 навчальний рік. 

2.4 Затвердити звіт про результати діяльності студентського 

самоврядування та виховної роботи факультету за 2020 – 2021 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи факультету економіки та 

бізнесу ГОЛУБ Наталію про аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.  

ВИСТУПИЛИ: декан факультету економіки та бізнесу - ОРТІНА Ганна 

ВИРІШИЛИ:  

3.1 Інформацію прийняти до відому  

3.2 Затвердити звіти по результатам літньої екзаменаційної сесії.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження звітів та підведення підсумків державної атестації здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  



ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, ЯЦУХ Олена. 

ВИРІШИЛИ:   

4.1 Взяти до уваги зауваження голів ДЕК та усунути у 2021 – 2022 н.р.  

4.2 Затвердити звіти та підведення підсумків державної атестації здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                   «ПРОТИ» – немає 

                                    «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

5. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження звітів з навчальних практик факультету.  

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, ЯЦУХ Олена. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіти з проходження виробничих практик по 

факультету економіки та бізнесу за 2020- 2021 н.р 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

6. РІЗНЕ: 

6.1 СЛУХАЛИ: 

Олену Захарченко про зміст конспекту лекцій з дисципліни «Розвиток 

сфери послуг» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму к.е.н., ст.викладач Захарченко О.Г. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Сергій Карман. 

Конспект лекцій «Розвиток сфери послуг»  розкриває основні тенденції 

розвитку та особливості формування ринку туристичних та пов'язаних з ними 

послуг. Зміст методичної розробки розкриває основні категорії  сфери послуг 

та конкурентні переваги туристичних послуг на внутрішньому та зовнішніх 



ринках. Наданий матеріал дає змогу отримати знання та розуміння принципів, 

процесів і технологій організації туристичних послуг. Конспект містить 10 

тем, де визначена основна мета, література, теоретичний матеріал та питання 

для обговорення. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Обсяг роботи: 197 с. / 8,3 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 02.04.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Розвиток сфери послуг» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм» (8,3  у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни 

«Розвиток сфери послуг» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм»  та впровадити у навчальний процес Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.2 СЛУХАЛИ: 



Тетяну Бакіну про зміст методичних вказівок до самостійної роботи  з 

дисципліни «Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму к.е.н., доцент Бакіна Т.В. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Нонна Сурженко. 

Методичні вказівки до самостійної роботи розроблені згідно з 

програмою курсу «Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Методичні вказівки 

призначено для надання допомоги здобувачам у вивченні дисципліни 

«Економіка туристичної фірми» та підвищення ефективності їх самостійної 

роботи.  Методичні вказівки містять у собі такі структурні компоненти як, 

питання до самостійного опрацювання навчального матеріалу за темами 

курсу, основні категорії теми, завдання для самоперевірки знань різного рівня 

складності, форми документів необхідних для відкриття та функціонування 

туристичної фірми та зразки їх заповнення, критерії оцінювання знань. 

Методичні вказівки до самостійна робота можуть бути корисними 

здобувачам вищої освіти у підготовці до аудиторних занять і контрольних 

заходів з дисципліни. Результати цієї підготовки виявляються в активності 

здобувачів на заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових 

завдань й інших видів робіт.  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 



Обсяг роботи: 160 с. / 6,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 9 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 25.02.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  методичні вказівки до 

самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм» (6,7  у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки до 

самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм»  та впровадити у навчальний процес Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.3 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Бакіну про зміст конспекту лекцій з дисципліни «Економіка 

туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму к.е.н., доцент Бакіна Т.В. 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., проф. Світлана Нестеренко. 

Конспект лекцій розроблений у відповідності до програми курсу 

«Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Конспект має допомогти 

здобувачам при вивчені дисципліни, підготовці до практичних занять, 

поточного та підсумкового контролю. Кожна тема конспекту містить перелік 

питань, що її деталізують, посилання на літературні джерела, змістовну 

інформацію, що розкриває сутність теми, перелік контрольних питань для 

перевірки якості засвоєння матеріалу. При формуванні всіх тем, що 

представлені в конспекті враховані сучасні результати вивчення основних 



проблем, що стосуються діяльності туристичного підприємства та 

віддзеркалені у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, та нормативні 

аспекти цих проблем, які відображені у законодавчій базі України. Матеріал 

конспекту містить велику кількість таблиць та рисунків, що сприяє 

покращення якості візуального сприйняття лекційного матеріалу та 

ефективному засвоєнню інформації здобувачами вищої освіти. Конспект 

містить перелік актуальної літератури, нормативних та правових актів, які 

будуть корисні здобувачу при вивчені дисципліни. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Обсяг роботи: 163 с. / 6,8 ум.друк.арк. 

Протокол № 9 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 25.02.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»  (6,8  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни 

«Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»  та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.4 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Бакіну про зміст методичних вказівок до практичних занять з 

дисципліни «Економіка туристичної фірми» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму к.е.н., доцент Бакіна Т.В. 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., проф. Олег Сокіл. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка 

туристичної фірми» розроблені згідно з робочою програмою курсу  для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». 

Методичні вказівки містять: основні категорії та питання, які має опанувати 

здобувач при вивчені теми; задачі, практичні завдання та детальну методики 

їх виконання; сценарії ділових ігор за тематикою курсу, питання та проблемні 

ситуації для обговорення. Методичні вказівки до практичних занять 

призначені допомогти здобувачам вищої освіти набути вміння і практичні 

навички економічної діяльності в туризмі та забезпечити високу якість 

проведення практичних занять. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 



Обсяг роботи: 151 с. / 6,3 ум.друк.арк. 

Протокол № 9 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 25.02.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Економіка туристичної фірми» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм».  

(6,3  у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Економіка туристичної фірми» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»  та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.5 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Попову про зміст конспекту лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина І). Укладачі кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Попова Т.В., 

ст.викладач Васильченко О.О. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Наталія Радченко. 

Конспект лекцій з мікроекономіки (Частина І) для студентів 

економічних спеціальностей підготовлений згідно з робочою програмою 

курсу “Мікроекономіка”. Дана методична розробка призначена для 

самостійної роботи студентів економічних спеціальностей, роботи на 

практичних заняттях, підготовки до підсумкового та поточного контролів, а 

також для візуального супроводження лекцій, що дозволяє систематизувати 



матеріал і дає можливість більш глибоко здійснювати теоретичний аналіз. 

Конспект лекцій (Частина І) охоплює 8 тем курсу, для кожної з яких приведено 

перелік питань, що підлягають розгляду; основні категорії із застосуванням 

графічного матеріалу, схем, формул. Для закріплення знань студентів 

запропоновані контрольні питання та наведений список рекомендованої 

літератури. Конспект лекцій призначено для студентів, аспірантів та 

викладачів економічних факультетів та вузів, а також для всіх, хто цікавиться 

сучасною методикою аналізу найважливіших проблем функціонування та 

розвитку економічної системи на мікрорівні. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ЄРЕМЕНКО Д.В. – д.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Обсяг роботи: 168 с. / 7 ум.друк.арк. 

Протокол № 11 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 13.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина І)  (7  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина І)  та впровадити у навчальний процес 



Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.6 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Попову про зміст конспекту лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина ІІ). Укладачі кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Попова Т.В., 

ст.викладач Васильченко О.О. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Галина Грицаєнко. 

Конспект лекцій з мікроекономіки (частина ІІ) розроблений на основі 

робочої програми дисципліни «Мікроекономіка» з урахуванням власного 

бачення авторами логіки вивчення курсу та призначений для здобувачів вищої 

освіти економічних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр. У даній 

методичній розробці представлені теоретичні положення щодо базових 

принципів та інструментів мікроекономічного аналізу функціонування 

ринкових структур, ринку ресурсів, законів економічного обміну та рівноваги 

тощо. Розділи методичної розробки включають інформативну частину та 

контрольні запитання. Традиційно для ілюстрації інформативного матеріалу 

застосовано графічні моделі, які характеризують розвиток суб’єктів економіки 

на мікрорівні. Кожна тема завершується контрольними питаннями, 

відповідаючи на які здобувачі вищої освіти матимуть можливість поглибити 

отримані знання. 

Конспект лекцій призначено для студентів, аспірантів та викладачів 

економічних факультетів та вузів, а також для всіх, хто цікавиться сучасною 

методикою аналізу найважливіших проблем  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  



1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ЄРЕМЕНКО Д.В. – д.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 Обсяг роботи: 166 с. / 6,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 11 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 13.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина ІІ)  (6,9  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей (частина ІІ) та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.7 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Попову про зміст методичних вказівок до практичних занять з 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» з економічних спеціальностей. Укладачі кафедри бізнес-



консалтингу та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Попова Т.В., 

ст.викладач Васильченко О.О. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Наталя Голуб. 

Методичні вказівки до практичних занять  з дисципліни 

«Мікроекономіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

розроблено у відповідності із програмою навчального курсу 

«Мікроекономіка». Запропоновані завдання складено відповідно до робочої 

програми дисципліни з метою здійснення контролю за поточним засвоєнням 

студентами лекційного матеріалу й питань, що виносяться для самостійного 

вивчення. Практичні заняття включають основні поняття, які повинні знати 

студенти після вивчення теми, та завдання для практичного засвоєння 

теоретичного матеріалу. Для полегшення роботи студентів щодо вивчення 

матеріалу дисципліни наведено список основних літературних джерел, де 

можна отримати інформацію, яка більш широко розкриває питання лекцій та 

матеріал, який не охоплений лекційним курсом. Структура та контент даної 

методичної розробки дозволяє об’єднати зусилля викладача і студентів у 

напрямку вивчення теоретичних особливостей функціонування суб’єктів 

ринкової економіки, які можна використовувати в їх практичній діяльності. 

Методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни здобувачами вищої 

освіти економічних та інших спеціальностей, які вже мають вищу освіту і 

володіють широким спектром знань в різних сферах життя сучасного 

суспільства.  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ЄРЕМЕНКО Д.В. – д.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 



3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 Обсяг роботи: 150 с. / 6,25 ум.друк.арк. 

Протокол № 11 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 13.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 11 від 24 травня 2021 року  методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» з економічних спеціальностей  (6,25  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» з економічних спеціальностей   та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.8 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Краснодєд про зміст конспекту лекцій з дисципліни 

«Міжнародний туризм» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Сергій Карман. 

Конспект лекцій «Міжнародний туризм» призначається для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» та розроблений згідно робочої 

програми курсу. Збірник призначений для поглиблення знань здобувачів 

шляхом вивчення і аналізу теоретичних основ  по кожній темі дисципліни 

згідно робочої програми. Мета викладання курсу «Міжнародний туризм»  - це 



вивчення в контексті цієї дисципліни міжнародного туризму як суспільного 

феномену та індустрії, його видів і чинників, що впливають на туристичний 

рух у всьому світі. Завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний туризм» 

є теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки «Туризм» з питань світового туризмознавства. Об'єктом курсу є 

світовий туристський ринок і механізм, що формує потужну світову 

туристичну індустрію, в якій приходять у відповідність туристський попит, 

пропозиція, регулюючі та конкурентні сили. Предметом курсу - сукупність 

економічних відносин, пов'язаних з організацією та функціонуванням 

міжнародних туристичних потоків.  

 Структурно конспект лекцій «Міжнародний туризм» містить 10 тем та 

складається з двох блоків (змістових модулей). Конспект  містить також 

перелік основних термінів, контрольних питань та список рекомендованої 

літератури, основної та додаткової. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного.  

 Обсяг роботи: 169 с. / 7 ум.друк.арк. 

Протокол № 13 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 27.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Міжнародний туризм» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм» (7  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  конспект лекцій з 

дисципліни «Міжнародний туризм» для здобувачів ступеня вищої освіти 



«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»   та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.9 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Краснодєд про зміст методичних вказівок до проведення 

навчальної практики з дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Галина Грицаєнко. 

Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів 

туристичної сфери є проходження ЗВО навчальної практики, які вивчають 

дисципліну «Туроперейтинг» з циклу професійної підготовки. Основною 

метою викладання дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти 

практичних вмінь та навичок з особливостей турагентської та 

туроператорської діяльності, яка визначена сучасним баченням наступних 

питань:  формування системи знань про існуючі інформаційні технології, що 

впроваджуються в галузі туризму та в сфері гостинності;  формування 

туристських концернів, що обіймають всі етапи виробництва, просування та 

реалізації туристичних послуг;  розвиток електронної комерції при 

посередницькій діяльності глобальних комунікаційних мереж;  активне 

використання в діяльності туристичних підприємств інноваційних технологій;  

сучасні напрямки використання мережних технологій в туризмі;  технології 

автоматизованого управління підприємствами в туристській індустрії;  

використання найбільших комп’ютерних систем резервування тощо. Збірник 

розроблений для ЗВО спеціальності 242 «Туризм» згідно до робочої програми 

навчальної практики курсу «Туроперейтинг». Метою методичних вказівок є 



допомога здобувачу обрати напрям дослідження матеріалу з туроперейтингу з 

урахуванням особистих уподобань, складання плану дослідження, збір, 

систематизування та опрацювання матеріалу й письмового оформлення 

отриманих результатів, включаючи виконання практичних завдань за обраною 

тематикою для подальшої презентації під час захисту звіту з навчальної 

практики «Туроперейтинг». 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного.  

 Обсяг роботи: 186 с. / 7,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 13 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 27.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року  методичні вказівки до 

проведення навчальної практики з дисципліни «Туроперейтинг» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» 

(7,7 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  методичні вказівки до 

проведення навчальної практики з дисципліни «Туроперейтинг» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»    та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



6.10 СЛУХАЛИ: 

Тетяну Краснодєд про зміст методичних вказівок до самостійної роботи 

з дисципліни «Міжнародний туризм» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. 

ВИСТУПИЛИ: к к.е.н., доцент Наталя Голуб. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з міжнародного туризму є 

необхідним елементом навчально-методичного комплексу з курсу, який 

охоплює вивчення міжнародного туризму як суспільного феномену та 

індустрії, його видів і чинників, що впливають на туристичний рух у всьому 

світі. Збірник розроблений для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 

«Туризм» у відповідності із робочою програмою дисципліни «Міжнародний 

туризм». Його використання  сприятиме поглибленню навчального процесу в 

рамках даного курсу. Збірник призначений для остаточного закріплення знань 

здобувачів вищої освіти шляхом самостійного вивчення і аналізу теоретичних 

основ  по кожній темі дисципліни. Містить теоретичні питання для 

самостійного вивчення, завдання проблемно-аналітичного характеру, тестові, 

розрахунково-графічні та інші завдання в межах курсу, які ЗВО повинні 

виконувати на основі лекційного матеріалу, конспекту та літературних 

джерел, які пропонуються. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ПОПОВА Т.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного.  

Обсяг роботи: 166 с. / 6,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 13 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 27.05.2021 р. 



Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року  методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Міжнародний туризм» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» (6,9 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Міжнародний туризм» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» та впровадити 

у навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.11 СЛУХАЛИ: 

Наталю Почерніну про зміст методичних вказівок для практичних 

занять з дисципліни «Макроекономічна політика» для здобувачів вищої 

освіти. Укладач кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму:  

к.е.н., доцент Почерніна Н.В. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Наталя Радченко. 

Методичні вказівки містять завдання для практичних занять за 

варіантами та деталізовану методику їх виконання.  Практичні заняття 

покликані розвинути навички застосування теоретичних знань для розв’язання 

економічних задач здобувачами вищої освіти.  Мета дисципліни 

«Макроекономічна політика» полягає у формуванні теоретичних і прикладних 

знань способів впливу держави на поведінку суб’єктів господарювання для 

досягнення економічної стабільності та зростання, а також забезпечення 

соціальної справедливості та сталого розвитку. Знання механізму 

встановлення взаємовідносин між державою та суб’єктами господарювання 

дозволяють оцінювати ефективність макроекономічної політики, а також 

забезпечують розробку рекомендацій для суб’єктів господарювання, 



загальнодержавних органів управління та органів місцевого самоврядування 

щодо підвищення результативності економічної взаємодії між ними. Наведені 

практичні завдання орієнтовані на формування відповідних компетентностей 

у здобувачів вищої освіти, що допоможе підвищити їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. ЯВОРСЬКА Т.І. - д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. КОЛОКОЛЬЧИКОВА І.В. – д.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного.  

Обсяг роботи: 150 с. / 6,2 ум.друк.арк. 

Протокол № 13 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 27.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року  методичні вказівки для 

практичних занять з дисципліни «Макроекономічна політика» для здобувачів 

вищої освіти (6,2 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  методичні вказівки для 

практичних занять з дисципліни «Макроекономічна політика» для здобувачів 

вищої освіти та впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

 



6.12 СЛУХАЛИ: 

Наталю Почерніну про зміст конспекту лекцій з дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України». Укладач кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму:  к.е.н., доцент Почерніна Н.В. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Тетяна Арестенко. 

Теоретичний матеріал конспекту  розкриває особливості включення 

України в різні форми міжнародних економічних відносин. Містить 12 тем, 

згрупованих у два змістових модуля. Практичне значення курсу «Міжнародна 

економічна діяльність України» полягає в досягненні програмних результатів 

навчання, таких як: розуміння специфіки поведінки різних суб’єктів у сфері 

міжнародних відносин, вміння оцінювати результати ЗЕД суб’єктів 

господарювання та наслідки зовнішньоекономічної політики держави, 

навички виявлення трендів світового ринку та інтеграційних процесів, вміння 

використовувати професійну аргументацію для обґрунтування рішень щодо 

міжнародної співпраці. Конспект сприятиме самостійній роботі здобувачів 

вищої освіти, дозволяє їм опанувати дисципліну задля набуття як загальних, 

так і спеціальних (фахових) компетентностей та досягнення  програмних 

результатів, визначених стандартами вищої освіти. Конспект призначений 

здобувачів ступеня вищої освіти, а також можу бути корисний для науково-

педагогічних працівників та державних службовців. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. ЯВОРСЬКА Т.І. - д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

3. ЛЕУШИНА О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та готельно-

ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького.  



Обсяг роботи: 201 с. / 8,4 ум.друк.арк. 

Протокол № 13 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 27.05.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року  конспект лекцій з дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України» (8,4 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  конспект лекцій з 

дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.13 СЛУХАЛИ: 

Сергія Косторного про зміст навчального посібника «Податкова 

система. Практикум». 

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:  

1. КОСТОРНОЙ С.В. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

2. ЯЦУХ О.О. – д.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 

3. ЦАП В.Д. – к.е.н., доцент; 

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

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 



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

та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

6. ДЕМЧЕНКО І.В. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 

7. АБЛЯЗОВА Е.З. - к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

8. ДМИТРОВ М.І. – ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

 ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Дар’я Легеза. 

Практикум "Податкова система" розроблено згідно з програмою 

навчальної дисципліни "Податкова система", яку включено до навчального 

плану підготовки бакалаврів з напрямів підготовки 051 "Економіка", 071 

"Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 

"Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Його 

мета – сприяти отриманню студентами знань, які необхідні майбутнім 

спеціалістам для здійснення функціональних обов'язків у сфері 

оподаткування. Розглядається широке коло питань з теорії та практики 

оподаткування, організації та методики справляння податків та зборів, їх 

інформаційно-облікового забезпечення у контексті нормативно-законодавчих 

актів, що регулюють цей процес.  

Висвітлені наступні теми: 

1. Сутність та види податків 

2. Адміністрування податків, зборів, платежів 

3. Податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір 

4. Єдиний соціальний внесок 

5. Єдиний податок 



6. Податок на додану вартість 

7. Акцизний податок 

8. Податок на прибуток підприємств 

9. Плата за землю 

10. Податок на майно 

11. Екологічний податок. Рентна плата 

12. Митні платежі 

По кожній темі наведено теоретичний матеріал, практичні завдання з 

методикою їх виконання, тести для контролю знань. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. ЧЕРЕП О.Г. - д.е.н., професор кафедри управління персоналом і 

маркетингу Запорізького національного університету; 

2. СУДОМИР С.М. - д.е.н., професор завідувач відділу навчально-науково-

інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут; 

3. СОКІЛ О.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного.  

Обсяг роботи: 448 с. / 28 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування від 01.06.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 12 від 11 червня 2021 року навчальний посібник 

«Податкова система. Практикум» (28  у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку року  навчальний посібник 

«Податкова система. Практикум» та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

                                  «ПРОТИ» – 1 особа 



                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.14 СЛУХАЛИ: Декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження звітів про підвищення кваліфікації (виробничого стажування) 

викладачів факультету.  

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, АНДРЄЄВА Лариса, ЛИСАК 

Оксана, ЛЕГЕЗА Дар’я, СОКІЛ Яна, АРЕСТЕНКО Тетяна, КОНОВАЛЕНКО 

Анастасія, ШКВИРЯ Наталя, КУЛІШ Тетяна.  

ВИРІШИЛИ:   

6.1 Затвердити звіти про підвищення кваліфікації (виробничого 

стажування) к.е.н., доцента Лариси БОЛТЯНСЬКОЇ, Лариси АНДРЄЄВОЇ, 

Оксани ЛИСАК у АТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», м. Мелітополь та 

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу за результатами 

стажування.  

6.2 Затвердити звіти про підвищення кваліфікації (виробничого 

стажування) к.е.н., доцента Тетяни АРЕСТЕНКО, Наталі ШКВИРІ у 

ТОВ «ТРИНА», с.Тамбовка, Мелітопольського району, Запорізької області та 

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу за результатами 

стажування. 

6.3 Затвердити звіти про підвищення кваліфікації (виробничого 

стажування) к.е.н., доцента Тетяни КУЛІШ, Яни СОКІЛ у ТОВ “ТРЕЙД”, 

м. Мелітополь та пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу за 

результатами стажування. 

6.4 Затвердити звіт про підвищення кваліфікації (виробничого 

стажування) к.е.н., доцента Анастасії КОНОВАЛЕНКО у ТОВ «ІЗОТЕКС-

АГРО», м. Мелітополь та пропозиції щодо вдосконалення навчального 

процесу за результатами стажування. 

6.5 Затвердити звіт про підвищення кваліфікації (виробничого 

стажування) д.е.н., професора Дар’ї ЛЕГЕЗИ у ТОВ «ХЕГЕЛЬМАНН 



ТРАНСПОРТЕ ЮКРЕЙН» , м. Мелітополь та пропозиції щодо вдосконалення 

навчального процесу за результатами стажування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

                                  «ПРОТИ» – немає 

                                  «УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 

 

 


