
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 

 

11 вересня 2018 р. Мелітополь № 01 

 

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: 18 осіб з 18 членів факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., проф. СИНЯЄВА Л.В., д.е.н., проф. ЯВОРСЬКА Т.І., 

д.е.н., доцент КАЛЬЧЕНКО С.В., д.е.н., проф. ТРУСОВА Н.В., д.е.н., проф. 

ПАСЄКА С.Р., аспіранти: ДЕМКО В.С., КІБЕНКО К.А., МАЙБОРОДА Г.О., 

МАНГУЛ О.А., МАРЧУК А.О., НІКОЛАЄВИЧ О.В., СИЗОНЕНКО О.В. 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Склад вченої ради факультету. 

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

2. План роботи вченої ради факультету на І семестр 2018 – 2019 н. р. 

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

3. Плани роботи кафедр факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

Доповідають завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Склад профорієнтаційної групи факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

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

5. План профорієнтаційної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік. 

Доповідає: РАДЧЕНКО Н.Г. – голова профорієнтаційної групи 
 

6. План виховної роботи факультету та план студентської ради 

факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з 

організаційно-виховної роботи; МАРЧЕНКО К.Ю. - голова 

студентської ради факультету економіки та бізнесу 
 



7. План роботи факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

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

8. Результати роботи фахової збірки за 2017 – 2018 навчальний рік.  

Доповідає: ДЕМЧЕНКО І.В.  – заступник головного редактора 
 

9. Звіт аспірантів.  

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

10. Різне.  

 

 

 

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

про склад вченої ради факультету згідно Закону України «Про вищу освіту». 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  1.1 Згідно Закону України «Про вищу освіту» про 

щорічну ротацію затвердити склад вченої ради 

факультету на 2018–2019 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про план роботи вченої ради факультету на І семестр 2018 – 2019 

навчального року. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЯЦУХ О.О., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити план роботи вченої ради факультету  

на І семестр 2018 – 2019 навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

план роботи кафедр факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 



ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити плани роботи кафедр факультету на  

2018 – 2019 навчальний рік.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про склад профорієнтаційної групи факультету на 2018 – 2019 навчальний 

рік. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад профорієнтаційної групи факультету 

на 2018 – 2019 навчальний рік. 

Кафедра Відповідальна особа Контактні дані 

«Публічне управління 

та адміністрування» 

Ортіна  

Ганна Володимирівна 

ВОРОНІНА  

Юлія Євгенівна 
т. 098-409-84-09 

«Економіка» 

Карман  

Сергій Вікторович 

АРАБАДЖИЙСЬКИЙ  

Олександр Іванович 
т. 067-920-09-86 

ДЕМКО  

Валентина Сергіївна 
т. 096-817-15-51 

КРАСНОДЄД  

Тетяна Леонідівна 
т. 097-199-57-42 

«Менеджмент» 

Нестеренко 

Світлана Анатоліївна 

БОЧАРОВА  

Наталія Олександрівна 
т. 097-988-54-09 

«Облік і 

оподаткування» 

Голуб  

Наталія Олександрівна 

ДЕМЧУК  

Олена Миколаївна 
т. 067-721-91-80 

САХНО  

Людмила Анатоліївна 
т. 066-313-75-15 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

Яцух  

Олена Олексіївна 

РАДЧЕНКО  

Наталія Геннадіївна 
т. 097-268-17-02 

ЯКУШЕВА 

Інна Євгеніївна 
т. 067-308-67-76 



«Маркетинг» 

Легеза  

Дар’я Георгіївна 

ЛЕГЕЗА  

Дар’я Георгіївна 
т. 097-137-46-97 

ВЕРТЕГЕЛ  

Сергій Якович 
т. 067-906-88-59 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Болтянська  

Лариса Олексіївна 

ТЕБЕНКО  

Віта Миколаївна 
т. 098-797-26-74 

АНДРЕЕВА Лариса 

Олександрівна 
т. 067-758-52-14 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

5. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи РАДЧЕНКО Н.Г. про 

план профорієнтаційної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О, БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план проведення профорієнтаційних  

заходів на факультеті Економіки та бізнесу на  

2018-2019 навчальний рік (план додається) 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

 

6. СЛУХАЛИ: заступника декана з виховної роботи факультету 

економіки та бізнесу ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. про план виховної роботи та 

план студентської ради факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., МАРЧЕНКО К.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 6.1 Затвердити план виховної роботи факультету 

економіки та бізнесу на 2018 – 2019 навчальний рік. 

6.2 Затвердити план студентської ради факультету 

економіки та бізнесу на 2018 – 2019 навчальний рік. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про план роботи факультету на 2018 – 2019 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАНА С.В. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи факультету на 2018 – 2019 

навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

 

8. СЛУХАЛИ: заступника головного редактора фахової збірки 

«Науковий вісник ТДАТУ» (серія «економічні науки») ДЕМЧЕНКО І.В. про 

результати роботи фахової збірки за 2017 – 2018 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО І.В. За 2017/2018 н.р. до редакції 

надійшло 97 статей. Видано №№3 (35), 2017 та 1 (36), 2018. Продовжує 

формування випуск №2 (37). 2018. Видані в 2016 році збірники 

проіндексовано в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. В липні 

2018 сформовано на надано анкету Збірника на індексацію виданих в 2017 

році статей в зазначеній базі даних. 

Протягом 2017/2018 н.р. сформовано англомовну версію сторінки 

збірника на сайті факультету економіки та бізнесу. Надалі планується 

одержання ISSN електронного видання. 

ВИРІШИЛИ:  Ухвалити звіт про роботу редколегії Збірника 

наукових праць ТДАТУ у 2017/2018 н.р. та 

активізувати процес залучення авторів інших ВНЗ з 

науковому збірнику. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 



9. Звіт аспірантів. 

9.1 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про 

результати навчання в очній вечірній аспірантурі ТДАТУ аспірантки  

кафедри економіки НІКОЛАЄВИЧ О.В. та представлення звіту за перший 

навчальний рік 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри економіки 

НІКОЛАЄВИЧ О.В. за 1 рік навчання в очній вечірній 

аспірантурі (науковий керівник д.е.н., доц. кафедри 

економіки КАЛЬЧЕНКО С.В.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

9.2 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспірантки 

кафедри економіки КІБЕНКО К.А. та представлення звіту за перший 

навчальний рік  

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри економіки 

КІБЕНКО К.А. за 1 рік навчання в очній вечірній 

аспірантурі (науковий керівник д.е.н., доц. кафедри 

економіки КАЛЬЧЕНКО С.В.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

9.3 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ПАСЄКА С.Р. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

економіки ДЕМКО В.С. та представлення звіту за перший навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри економіки 

ДЕМКО В.С. за перший рік навчання в очній денній 

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

туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського 



національного університету імені Богдана 

Хмельницького ПАСЄКА С.Р.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

9.4 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА С.В. про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспіранта 

кафедри економіки МАНГУЛА О.А. та представлення звіту за перший 

навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспіранта кафедри економіки 

МАНГУЛА О.А. за перший рік навчання в заочній 

аспірантурі (науковий керівник к.е.н., доц. кафедри 

економіки КАРМАН С.В.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

9.5 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. ЯЦУХ О.О. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування СИЗОНЕНКО О.В. та 

представлення звіту за перший навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри економіки 

СИЗОНЕНКО О.В. за перший рік навчання в очній 

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

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ЯЦУХ О.О.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



9.6 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. ЛЕГЕЗА Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг МАЙБОРОДИ Г.О. та представлення звіту за перший навчальний 

рік (витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2018 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Г.О. за перший рік навчання в очній 

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

кафедри маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

9.7 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. ЛЕГЕЗА Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг МАРЧУК А.О. та представлення звіту за другий навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2018 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАРЧУК А.О. за другий рік навчання в очній денній 

аспірантурі (науковий керівник к.е.н., доц. кафедри 

маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 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 № 01 від 11 вересня 2018 р. 
 

 

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

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

 

ПРИСУТНІ: 18 осіб з 18 членів факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., проф. СИНЯЄВА Л.В., д.е.н., проф. ЯВОРСЬКА Т.І., 

д.е.н., доцент КАЛЬЧЕНКО С.В., д.е.н., проф. ТРУСОВА Н.В., д.е.н., проф. 

ПАСЄКА С.Р., аспіранти: ДЕМКО В.С., КІБЕНКО К.А., МАЙБОРОДА Г.О., 

МАНГУЛ О.А., МАРЧУК А.О., НІКОЛАЄВИЧ О.В., СИЗОНЕНКО О.В. 
 

 

9. Звіт аспірантів. 

9.1 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про 

результати навчання в очній вечірній аспірантурі ТДАТУ аспірантки  

кафедри економіки НІКОЛАЄВИЧ О.В. та представлення звіту за перший 

навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри економіки 

НІКОЛАЄВИЧ О.В. за 1 рік навчання в очній вечірній 

аспірантурі (науковий керівник д.е.н., доц. кафедри 

економіки КАЛЬЧЕНКО С.В.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 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 


