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ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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ПРОТОКОЛ 
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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 19 членів вченої ради факультету 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

2. Формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і освітніх рівнів. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

3. Попередній розгляд вимог до формування освітньо-професійних програм 

та навчальних планів. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 
Доповідають: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана факультету економіки та 

бізнесу та завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та 

олімпіад зі спеціальностей. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

6. Про стан підготовки до державної атестації магістрів. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

7. Про стан формування редакційної колегії та редакційної політики 

наукового фахового збірника факультету. 
Доповідає ДЕМЧЕНКО І.В.  – заступник головного редактора 
 



8. Про організацію підготовки студентів 4 курсу до ЗНО з іноземної мови. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

9. Про стан виконання контрактів науково-педагогічних працівників 

факультету та забезпечення пунктів професійної активності. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

10. Затвердження переліку дисциплін за вибором студента для 

спеціальностей факультету. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

11. Різне. 

 

 

 

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

про аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Результати зимової сесії затвердити, інформацію по 

факультету економіки та бізнесу прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і  

освітніх рівнів. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., СОКІЛ О.Г., 

КАЛЬЧЕНКО С.В., ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Зміст програм вступних іспитів привести у 

відповідність до освітньо-професійних програм, на 

які буде здійснюватися набір.  

2.2 Затвердити програми вступних іспитів в розрізі 

освітньо-професійних програм та рівней вищої 

освіти. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про попередній розгляд вимог до формування освітньо-професійних програм 

та навчальних планів. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  3.1 Оновити ОПП факультету економіки та бізнесу 

відповідно до оновленого «Положення про ОПП» 

ТДАТУ.  

3.2 Гарантам ОПП забезпечити вибіркову 

компонентну в навчальних планах відповідно до 

стандартів та акредитаційних вимог.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. Станом на 13.02.20 у зв’язку з 

карантином, профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Мелітополь була обмежена. 

По завершенню карантину заплановано реалізацію проекту 

«Мелітопольський край – це мої справи» серед учнів м. Мелітополь та 

Мелітопольського району. Організаційний комітет проекту проводить 

підготовчі роботи щодо організації даного заходу. 

Відповідальні за профорієнтаційну роботу викладачі факультету у 

дистанційному режимі підтримують зв’язок з учнями закріплених 

навчальних закладів. 



ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома та продовжити роботу 

у цьому напрямку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та 

олімпіад зі спеціальностей. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Затвердити списки учасників другого туру 

предметних олімпіад та олімпіад по олімпіад по 

спеціальності.  

5.2 Затвердити графіки підготовки учасників з 

урахування термінів проведення олімпіад.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан підготовки до державної атестації магістрів. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Затвердити графіки підготовки магістрів до 

державної атестації.  

6.2 Затвердити екзаменаційні білети до КДКЕ. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



 

7. СЛУХАЛИ: заступник головного редактора ДЕМЧЕНКО І.В. про стан 

формування редакційної колегії та редакційної політики наукового фахового 

збірника факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., СИНЯЄВА Л.В. 

ДЕМЧЕНКО І.В. З початку 2019/2020 н.р. сформовано редакційну 

колегію наукового збірника за секціями, що відповідають спеціальностям 

підготовки здобувачів вищої освіти: «Облік і оподаткування», «Економіка», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування». До редакційної 

колегії більшості секцій включені фахівці з науковим ступенем, що 

представляють іноземні заклади вищої освіти. Сформована редакційна 

колегія відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 

формування переліку наукових фахових видань України та покликана 

проводити редакційну політику Збірнику наукових праць Таврійського 

державного університету імені Дмитра Моторного. 

ВИРІШИЛИ: 7.1 З метою якісної роботи щодо проведення 

редакційної політики наукового фахового збірника 

факультету забезпечити проведення процедури 

рецензування прийнятих матеріалів перед їх 

виданням.  

7.2 Збірник наукових праць Таврійського державного 

університету імені Дмитра Моторного підготувати до 

подання в департамент атестації кадрів вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України для включення у 

категорію «Б» реєстру періодичних фахових видань.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



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

про організацію підготовки студентів 4 курсу до ЗНО з іноземної мови.. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ: 8.1 Провести зрізи знань з іноземної мови студентів  

4-их курсів факультету. 

8.2 Організувати додаткові заняття для підготовки 

студентів 4-их курсів до ЗНО з іноземної мови. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан виконання контрактів науково-педагогічних працівників факультету 

та забезпечення пунктів професійної активності. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ: 9.1 Провести моніторинг актуального стану виконання 

контрактних зобов’язань НПП факультету. 

Відповідальні – завідувачи кафедрами. 

9.2 Перевірити кількість пунктів профактивності НПП 

факультету відповідно спеціальностей кафедр із 

врахуванням 5 річних термінів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження переліку дисциплін за вибором студента для 

спеціальностей факультету. 



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

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  10.1 Затвердити майнори вибіркових компонент на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  

10.2 Затвердити на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

11. РІЗНЕ 

11.1 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування СОКОЛА 

О.Г. про навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Бухгалтерський облік». Укладачі кафедри обліку і оподаткування к.е.н., 

доценти: КУЧЕРКОВА С.О., ГОЛУБ Н.О., ЛЕВЧЕНКО О.П., ДЕМЧУК О.М. 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕГЕЗА Д.Г. навчальний посібник для самостійної 

роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» за своєю метою передбачає 

пізнавальну діяльність студента при будь-якій формі навчального заняття. 

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» є складовою частиною циклу дисциплін, які 

формують майбутнього фахівця з економічного профілю.  

Одночасно відібрано зміст такого навчального матеріалу, який 

забезпечить студентам систему знань з ведення бухгалтерського обліку та їх 

використання при прийнятті управлінських рішень 

Методична розробка призначена для закріплення теоретичних навичок 

на практичному рівні, вміння з подальшим їх застосування у практичній 

роботі в бухгалтерському і податковому обліку. 

Методичні розробки відповідають наступним критеріям: 

- наявність навчальної мети та їх відповідність змісту освіти – 

обґрунтовано у вступі; 



- є складовою частиною циклу дисциплін, які формують майбутнього 

фахівця з економічного профілю; 

- ступінь відповідності програмі навчальної дисципліни; 

- урахування організаційних форм навчання – матеріал методичних 

розробок можна використовувати на лекціях, практичних заняттях, 

самостійній роботі для розробки контрольних заходів. 

«Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів. Кучеркова С.О., Голуб Н.О., Левченко О.П., Демчук О.М.»  

(4,65 у.д.а.) підготовлені на високому науково-методичному рівні, відповідає 

вимогам і завданням, які висуваються до даного виду видань та може бути 

використаний в навчальному процесі. 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. Нестеренко С.А., доктор економічних наук, професор, завідувач 

менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

2. Болтянська Л.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової справи Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 80 стор. (4,65 у.д.а.) 

Протокол засідання кафедри обліку і оподаткування № 6 від 14.01.2020р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 6 від 16 січня 2020 року «Бухгалтерський облік: 

навчальний посібник для самостійної роботи студентів. (4,65 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Бухгалтерський облік: 

навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів. С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, 

О.М. Демчук, 80 стор (4,65 у.д.а.) та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 



«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про колективну монографію «Науково-практичні засади обліково-аналітичного та 

фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання». 

Укладачі: д.е.н., доцент СОКІЛ О.Г., д.е.н., доцент ТРАЧОВА Д.М., д.е.н., 

професор ТРУСОВА Н.В., к.е.н., доцент БЕЗВЕРХНЯ Ю.В., к.е.н., доцент 

ВОРОНЯНСЬКА О.В., к.е.н., доцент ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент ДЕМЧУК О.М., 

к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В., к.е.н., доцент КАРМАН Т.В., к.е.н., доцент 

КОСТЯКОВА А.А., к.е.н., доцент КУЧЕРКОВА С.О., к.е.н., доцент ЛЕВЧЕНКО 

О.П., к.е.н., доцент САХНО Л.А. 

ВИСТУПИЛИ: СОКІЛ О.Г., ЛЕГЕЗА Д.М.; ОРТІНА Г.В. 

В цілому монографія є системною науковою працею колективу авторів, 

яка розглядає одну з актуальних проблем — підвищення економічної, 

соціальної та екологічної ефективності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва. Вона призначена для широкого кола читачів: представників 

малого та середнього бізнесу, працівників місцевого самоврядування, 

науковців, викладачів, студентів, а також для людей, зацікавлених цими 

проблемами. 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Бруханський Руслан Феоктистович – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного 

університету. 

Тарасова Тетяна Олексіївна – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного 

університету харчування та торгівлі. 

Нестеренко Світлана Анатоліївна – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного 



агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Протокол засідання кафедри обліку і оподаткування № 6 від 14.01.2020р. 

Рекомендовано на засіданні НДІ соціально-економічного розвитку 

регіону Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного протокол № 1 від 27 січня 2020 року до друку колективну 

монографію «Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-

інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання», 

2020 р. – 252 с., 10,5 др. арк.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку колективну монографію 

«Науково-практичні засади обліково-аналітичного та 

фінансово-інвестиційного забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів господарювання». Укладачі: д.е.н., 

доцент СОКІЛ О.Г., д.е.н., доцент ТРАЧОВА Д.М., 

д.е.н., професор ТРУСОВА Н.В., к.е.н., доцент 

БЕЗВЕРХНЯ Ю.В., к.е.н., доцент ВОРОНЯНСЬКА О.В., 

к.е.н., доцент ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент ДЕМЧУК О.М., 

к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В., к.е.н., доцент КАРМАН 

Т.В., к.е.н., доцент КОСТЯКОВА А.А., к.е.н., доцент 

КУЧЕРКОВА С.О., к.е.н., доцент ЛЕВЧЕНКО О.П., 

к.е.н., доцент САХНО Л.А., 252 стор (10,5 др. арк.). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

Голови Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент Сергій КАРМАН 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Юлія БЕЗВЕРХНЯ  


