
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

2 вересня 2021 р.                         Мелітополь № 01 

 

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: 19 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., проф. ПАСЄКА Світлана,  к.е.н., доцент СОКІЛ Яна, 

к.е.н., доцент  ТЕБЕНКО Віта, к.е.н., доцент  Почерніна Наталія,   

зав. аспірантури ЯКУНІЧЕВА Анастасія, аспіранти: АРАБАДЖИЙСЬКИЙ 

Олександр, БІНЧЕВА Поліна, ДЕМКО Валентина, МАЙБОРОДА Ганна, 

МАНГУЛ Олександр, СОБОЛЕВСЬКА Ольга, СОКІЛ Данила, НІКІТІНА 

Тетяна. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Затвердження складу та плану роботи вченої ради факультету економіки 

та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

Доповідає:  ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу 

 

2. Затвердження плану роботи кафедр, деканату, факультету на 2021-

2022 н.р. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 



завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 

3. Затвердження голови, складу, плану та напряму роботи методичної 

комісії факультету економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

Доповідає: голова методичної комісії ф-ту  економіки та бізнесу,  

доц. КОСТЯКОВА Анна. 

 

4. Затвердження складу та плану профорієнтаційної роботи  факультету 

економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. та підведення підсумків 

приймальної комісії 2021 року. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 

5. Затвердження плану виховної роботи та плану студентського 

самоврядування факультету економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

Доповідає:  ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу 

 

6. Про організацію підготовки до акредитації спеціальностей факультету. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 

7. Звіт аспірантів факультету економіки та бізнесу за 2020 -2021 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу, 

аспіранти факультету економіки та бізнесу. 

 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження складу та плану роботи вченої ради факультету економіки та 

бізнесу на 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ Олена, СОКІЛ Олег, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 



ВИРІШИЛИ: 1.1 Інформацію взяти до відома 

1.2 Затвердити план роботи факультету економіки та 

бізнесу на 2021 – 2022 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження плану роботи кафедр, деканату, факультету на 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ВАСИЛЬЧЕНКО Олена, 

БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ Олена, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ: 2.1 Затвердити план роботи кафедр факультету 

економіки та бізнесу на 2021 – 2022 навчальний рік.  

2.2 Затвердити план роботи деканату факультету 

економіки та бізнесу на 2021 – 2022 навчальний рік.  

2.3 Затвердити план роботи факультету економіки та 

бізнесу на 2021 – 2022 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ:  Голову методичної комісії факультету  економіки та бізнесу,  

КОСТЯКОВУ Анну про затвердження голови, складу, плану та напряму 

роботи методичної комісії факультету економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ Олена, 

СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, 

ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити голову, склад, план та напрями роботи 

методичної комісії факультету економіки та бізнесу 



на 2021-2022 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження складу профорієнтаційної групи та плану профорієнтаційної 

роботи  факультету економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. та підведення 

підсумків приймальної комісії 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія,  ТЕБЕНКО Віта, БОЛТЯНСЬКА 

Лариса, ЯЦУХ Олена, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, 

ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  4.1 Затвердити склад профорієнтаційної групи 

факультету на 2021 - 2022 н.р. 

4.2 Затвердити план профорієнтаційної роботи 

факультету економіки та бізнесу на 2021 - 2022 н.р. 

4.3 Підсумки приймальної комісії 2021 року прийняти 

до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження плану виховної роботи та плану студентського самоврядування 

факультету економіки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ Міра, ЗЛА Римма, РАДЧЕНКО Наталія, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Олена, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ Олена, СОКІЛ Олег, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити план виховної роботи та план 



студентського самоврядування факультету економіки 

та бізнесу на 2021-2022 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6. СЛУХАЛИ: Декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

організацію підготовки до акредитації спеціальностей факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН Сергій, ЛЕГЕЗА Дар’я, НЕСТЕРЕНКО 

Світлана. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома та продовжити 

роботу у цьому напрямку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7. Звіт аспірантів факультету економіки та бізнесу за 2021 – 2022 н.р. 

7.1 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. СОКІЛ Яну про результати 

навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Ганни та представлення звіту за четвертий навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, ЯЦУХ 

Олена. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Ганни за четвертий рік навчання в 

очній денній аспірантурі (науковий керівник к.е.н., 

доцент кафедри маркетингу СОКІЛ Яна).  

2. Атестувати за четвертий рік навчання 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 



«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.2 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ЛЕГЕЗУ Дар’ю про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг БІНЧЕВОЇ Поліни та представлення звіту за  третій навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 31.08.2021 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЯЦУХ Олена. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

БІНЧЕВОЇ Поліни за третій рік навчання в очній 

денній аспірантурі (науковий керівник д.е.н., проф. 

ЛЕГЕЗА Дар’я).  

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.3 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ЛЕГЕЗУ Дар’ю про 

результати навчання в очній вечірній аспірантурі ТДАТУ аспіранта кафедри 

маркетинг СОКОЛА Данила та представлення звіту за третій навчальний рік  

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 31.08.2021 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, СОКІЛ Олег, КАРМАН 

Сергій. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри маркетинг 

СОКОЛА Данила за третій рік навчання в очній 

вечірній аспірантурі (науковий керівник д.е.н., проф. 

ЛЕГЕЗА Дар’я). 

 2. Атестувати та перевести на четвертий рік 



навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.4 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА Сергія про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспіранта кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму АРАБАДЖИЙСЬКОГО 

Олександра та представлення звіту за третій навчальний рік (витяг із засідання 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму протокол № 1 від 

31.08.2021 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  ЯВОРСЬКА Тетяна, ЛЕГЕЗУ Дар’я, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, СОКІЛ Олег, ЯЦУХ Олена. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму 

АРАБАДЖИЙСЬКОГО Олександра за третій рік 

навчання в очній денній аспірантурі (науковий 

керівник к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу 

та міжнародного туризму КАРМАН Сергій). 

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.5 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА Сергія про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспіранта 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму МАНГУЛА Олександра 

та представлення звіту за четвертий навчальний рік (витяг із засідання кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму протокол № 1 від 31.08.2021 р) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  ЯВОРСЬКА Тетяна, БОЛТЯНСЬКА 



Лариса, ОЛЕКСЕНКО Роман, НЕСТЕРЕНКО Світлана, СОКІЛ Олег, ЯЦУХ 

Олена. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму МАНГУЛА 

Олександра за четвертий рік навчання в заочній 

(контракт) аспірантурі (науковий керівник к.е.н., 

доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму КАРМАН Сергій).  

2. Атестувати за четвертий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.6 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., професор, завідувача кафедри 

туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького ПАСЄКУ Станіславу про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму ДЕМКО Валентини та 

представлення звіту за четвертий навчальний рік (витяг із засідання кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму протокол № 1 від 31.08.2021 р) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  БОЛТЯНСЬКА Лариса, ОЛЕКСЕНКО 

Роман, НЕСТЕРЕНКО Світлана, СОКІЛ Олег, ЛЕГЕЗА Дар’я, ЯВОРСЬКА 

Тетяна. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму ДЕМКО Валентини за 

четвертий рік навчання в очній денній аспірантурі 

(науковий керівник д.е.н., професор, завідувач 

кафедри туризму і готельно-ресторанної справи 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького ПАСЄКА Станіслава).  



2. Атестувати за четвертий рік навчання 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.7 СЛУХАЛИ:  наукового керівника д.е.н., професора кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ЯВОРСЬКУ Тетяну про результати навчання в 

заочній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності СОБОЛЕВСЬКОЇ Ольги та представлення звіту за другий 

навчальний рік (витяг із засідання кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна,  БОЛТЯНСЬКА Лариса, ОЛЕКСЕНКО 

Роман, НЕСТЕРЕНКО Світлана, СОКІЛ Олег, ЛЕГЕЗА Дар’я, КАРМАН 

Сергій. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

СОБОЛЕВСЬКОЇ Ольги за другий рік навчання в 

заочній аспірантурі (науковий керівник д.е.н., 

професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності ЯВОРСЬКА Т.І.).  

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.8 СЛУХАЛИ:   наукового керівника д.е.н., професора НЕСТЕРЕНКО 

Світлану про результати навчання в вечірній аспірантурі ТДАТУ аспірантки 

кафедри менеджменту НІКІТІНОЇ Тетяни та представлення звіту за другий рік 

навчання. (витяг із засідання кафедри менеджмент протокол № 1 від 

31.08.2021 р.) 



ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, ОЛЕКСЕНКО Роман, НЕСТЕРЕНКО 

Світлана, СОКІЛ Олег, ЛЕГЕЗА Дар’я, КАРМАН Сергій. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри менеджменту 

НІКІТІНОЇ Тетяни за другий рік навчання в вечірній 

аспірантурі (науковий керівник д.е.н., професор. 

кафедри менеджменту НЕСТЕРЕНКО Світлана).  

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

8. РІЗНЕ. 

8.2  СЛУХАЛИ: Наталію ПОЧЕРНІНУ про зміст методичних вказівок до 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Макроекономічна політика».   

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. БОЛТЯНСЬКА Лариса 

Методичні вказівки містять завдання для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти над опрацюванням змісту дисципліни «Макроекономічна 

політика» у розрізі одинадцяти тем навчального курсу. До кожної теми 

розроблені тестові та інтерактивні завдання, що сприяють виміру та 

контролю професійно орієнтованих знань і навичок, у тому числі «м’яких 

навичок» (soft skills). Тестові завдання сформовані за трьома рівнями 

складності: два види завдань першого рівня для контролю знань понятійного 

апарату, які супроводжені тезаурусом; три види завдань другого рівня 

складності, орієнтованих на перевірку вмінь визначати специфічні 

характеристики економічних явищ та процесів та здійснювати відповідну 

класифікацію; два види завдань третього рівня, які закріплюють розрахункові 

та логічні навички. Інтерактивні завдання описують методику реалізації під 

час аудиторних занять колективних проектів, направлених на формування 

навичок обґрунтування власної точки зору та комунікації, вміння аналізувати 

інформацію та презентувати результатів власних досліджень. У методичних 

вказівках також представлена програма курсу, до кожної теми наведена 



рекомендована література, що носить актуальний характер, запропоновано 

перелік питань на іспит. 

Укладач кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму к.е.н., 

доцент ПОЧЕРНІНА Наталія. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. ОРТІНА Г.В. - д.н.держ.упр., професор кафедри публічного управління, 

адміністрування та права 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. 

Обсяг роботи: 156 с. / 3,9  ум.друк.арк. 

Протокол № 1 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 31.08. 2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 1 від 2 вересня 2021 року  методичні вказівки до 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Макроекономічна політика»  

(3,9  у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Макроекономічна політика» та впровадити 

у навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, професор 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 



 

 

 

 


