
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 
 

ПРОТОКОЛ 
 

26 червня 2020 р. Мелітополь № 06 

 

 

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: 17 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Обрання за конкурсом на посади. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 
 

2. Затвердження звітів літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 

 

3. Затвердження звітів кафедр за навчальний 2019-2020 рік. 
Доповідають завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Затвердження звіту з виховної роботи факультету за 2019 – 2020 
навчальний рік. 

Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з організаційно-виховної 

роботи; МАРЧЕНКО К.Ю. - голова студентської ради факультету економіки та 

бізнесу 
 

5. Затвердження звіту про роботу деканату та факультету за 2019-2020 н.р. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

6. Затвердження звітів з навчальних та виробничих практик факультету. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

7. Затвердження звітів та підведення підсумків державної атестації 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 

 

8. Підведення підсумків профорієнтаційної роботи факультету за  

2019-2020 н.р. 
Доповідають: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана факультету економіки та бізнесу 

та завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

9. Різне. 
 



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

щодо забезпечення процедури таємного голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ГОЛУБ Н.О., 

ОРТІНА Г.В., БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. про розподіл обов’язків серед членів 

лічильної комісії. 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 1 засідання лічильної 

комісії Вченої ради факультету від 26.06.2020 р. про розподіл обов’язків 

серед членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити склад лічильної комісії для таємного 

голосування: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., 

ЗІНЯК О.Р. (протокол засідання лічильної комісії вченої 

ради факультету економіки та бізнесу ТДАТУ № 1 від  

26 червня 2020 р.) 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 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 КУЛІШ Тетяна Володимирівна терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від КУЛІШ 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 КУЛІШ Т.В. терміном 

на 3 роки. 

Внести кандидатуру КУЛІШ Тетяни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 



Балотувалася КУЛІШ Тетяна, щодо обрання на посаду доцента кафедри 

маркетингу терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано 

бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри маркетингу затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати КУЛІШ Тетяну обраною на посаду доцента 

кафедри маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

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

доцента СОКІЛ ЯНА СЕРГІЇЇВНА терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від СОКІЛ Я.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 доцента кафедри маркетингу СОКІЛ Я.С. терміном 

на 3 роки. 

Внести кандидатуру СОКІЛ Яни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася СОКІЛ Яна, щодо обрання на посаду доцента кафедри 

маркетингу терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано 

бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, 

«недійсних бюлетенів» – немає. 

 



ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри маркетингу затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати СОКІЛ Яну обраною на посаду доцента 

кафедри маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 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 к.е.н., 

доцента АГЄЄВОЇ Ірини Вікторівни терміном на 5 років. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту надійшла одна 

заява від АГЄЄВОЇ І.В. (доповідачем були стисло освітлені основні 

результати науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри менеджменту АГЄЄВОЇ І.В. 

терміном на 5 років. 

Внести кандидатуру АГЄЄВОЇ Ірини до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри менеджменту терміном на 5 років. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася АГЄЄВА Ірина, щодо обрання на посаду доцента 

кафедри менеджменту терміном на 5 років, присутні 17 осіб з 19 членів ради, 

роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 16, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – 1. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри менеджменту затвердили 

одноголосно. 



2. Вважати АГЄЄВУ Ірину обраною на посаду доцента 

кафедри менеджменту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – 1 

 

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

про продовження терміну праці на посаді старшого викладача кафедри 

менеджменту к.е.н. ЯРЧУК Ангеліни Володимирівни терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри менеджменту 

надійшла одна заява від ЯРЧУК А.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 старшого викладача кафедри менеджменту  

ЯРЧУК А.В. терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЯРЧУК Ангеліни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри менеджменту терміном 

на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЯРЧУК Ангеліна, щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри менеджменту терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 

членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 

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

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри менеджменту затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати ЯРЧУК Ангеліну обраною на посаду 

старшого викладача кафедри менеджменту. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.5 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування к.е.н. ЯЦУХ О.О. про продовження терміну праці на посаді доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування к.е.н., доцент 

ЗАХАРОВОЇ Наталії Юріївни терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від ЗАХАРОВОЇ Н.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 фінансів, банківської справи та 

страхування ЗАХАРОВОЇ Наталії терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЗАХАРОВОЇ Наталії до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЗАХАРОВА Наталія, щодо обрання на посаду доцента 

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

присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в 

урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування затвердили одноголосно. 

2. Вважати ЗАХАРОВУ Наталію обраною на посаду 

доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

продовження терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму к.е.н., доцент ПОЧЕРНІНОЇ Наталії Вікторівни 

терміном на 5 років. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від ПОЧЕРНІНОЇ Н.В. 

(доповідачем були стисло освітлені основні результати науково-методичної 

та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного 

туризму ПОЧЕРНІНОЇ Наталії терміном на 5 років. 

Внести кандидатуру ПОЧЕРНІНОЇ Наталії до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного 

туризму терміном на 5 років. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ПОЧЕРНІНА Наталія, щодо обрання на посаду доцента 

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму терміном на 5 років, 

присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в 

урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму затвердили одноголосно. 

2. Вважати ПОЧЕРНІНУ Наталію Вікторівни обраною 

на посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму терміном на 5 років. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

продовження терміну праці на посаді доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму к.е.н., доцент БАКІНОЇ Тетяни Володимирівни 

терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму надійшла одна заява від БАКІНОЇ 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 бізнес-консалтінгу та міжнародного 

туризму БАКІНУ Тетяну терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру БАКІНОЇ Тетяни до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного 

туризму терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася БАКІНА Тетяна, щодо обрання на посаду доцента кафедри 

бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму терміном на 3 роки, присутні 17 

осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, 

«за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму затвердили одноголосно. 

2. Вважати БАКІНУ Тетяну Володимирівну обраною 

на посаду доцента кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму терміном на 3 роки. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

продовження терміну праці на посаді старшого викладача кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму к.е.н. ЗАХАРЧЕНКО Олену Григорівну 

терміном на 1 рік. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри бізнес-консалтінгу 

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-консалтінгу та 

міжнародного туризму ЗАХАРЧЕНКО Олени терміном на 1 рік. 

Внести кандидатуру ЗАХАРЧЕНКО Олени до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму терміном на 1 рік. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЗАХАРЧЕНКО Олена, щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму терміном на  

1 рік, присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось 

бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду старшого викладача кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати ЗАХАРЧЕНКО Олену Григорівну обраною на 

посаду старшого викладача кафедри бізнес-консалтінгу 



та міжнародного туризму терміном на 1 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.9 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження терміну праці на посаді 

старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

к.е.н. ГРИЦАЄНКО Миколи Ігоровича терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності надійшла одна заява від ГРИЦАЄНКО М.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 старшого викладача кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ГРИЦАЄНКО Микола терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ГРИЦАЄНКО Миколи до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувався ГРИЦАЄНКО Микола, щодо обрання на посаду старшого 

викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності терміном 

на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось 

бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду старшого викладача кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати ГРИЦАЄНКО Миколу Ігоровича обраного 



на посаду старшого викладача кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності терміном на 3 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.10 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності БОЛТЯНСЬКУ Л.О. про продовження терміну праці на посаді 

доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності к.е.н., доцент 

ЛИСАК Оксану Іванівну терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності надійшла одна заява від ЛИСАК О.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 підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ЛИСАК Оксану терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру ЛИСАК Оксани до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності терміном на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася ЛИСАК Оксана, щодо обрання на посаду доцента кафедри 

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

17 осіб з 19 членів ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, 

«за» – 17, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності затвердили одноголосно. 

2. Вважати ЛИСАК Оксану Іванівну обраною на 



посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності терміном на 3 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.11 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування СОКОЛА О.Г. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і 

оподаткування к.е.н., доцент КУЧЕРКОВУ Світлану Олександрівну терміном 

на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від КУЧЕРКОВОЇ С.О. (доповідачем були стисло 

освітлені основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування 

КУЧЕРКОВУ Світлану терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру КУЧЕРКОВУ Світлану до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування терміном на 3 

роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася КУЧЕРКОВА Світлана, щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів 

ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» 

– немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КУЧЕРКОВУ Світлану Олександрівну 



обраною на посаду доцента кафедри обліку і 

оподаткування терміном на 3 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.12 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування СОКОЛА О.Г. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподат-

кування к.е.н., доцент САХНО Людмилу Анатоліївну терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від САХНО Л.А. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування САХНО 

Людмилу терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру САХНО Людмилу до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування терміном  

на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася САХНО Людмила, щодо обрання на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів 

ради, роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» 

– немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати САХНО Людмилу Анатоліївну обраною на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 



терміном на 3 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.13 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування СОКОЛА О.Г. 

про продовження терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподат-

кування к.е.н., доцент КАРМАН Тетяну Вікторівну терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від КАРМАН 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 обліку і оподаткування КАРМАН 

Тетяну терміном на 3 роки. 

Внести кандидатуру КАРМАН Тетяну до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування терміном  

на 3 роки. 

Підсумки таємного голосування: 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. зачитала протокол № 2 засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування. 

Балотувалася КАРМАН Тетяна, щодо обрання на посаду доцента кафедри 

обліку і оподаткування терміном на 3 роки, присутні 17 осіб з 19 членів ради, 

роздано бюлетенів – 17, виявилось бюлетенів в урні – 17, «за» – 17, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 26.06.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КАРМАН Тетяну Вікторівну обраною на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

терміном на 3 роки. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. про затвердження звітів 

літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЛЕГЕЗА Д.Г., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Результати літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р 

затвердити, інформацію по факультету економіки та 

бізнесу прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження звітів кафедр за навчальний 2019-2020 рік. 

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

ЛЕГЕЗА Д.Г., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіти кафедр факультету економіки та 

бізнесу за 2019 – 2020 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника декана з організаційно-виховної роботи 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. про затвердження звіту з виховної роботи факультету 

за 2019 – 2020 навчальний рік. 

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

ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 



ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт з виховної роботи факультету 

економіки та бізнесу за 2019 – 2020 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження звіту про роботу деканату та факультету за 2019-2020 н.р. 

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

БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Затвердити звіт про роботу деканату економіки та 

бізнесу за 2019 – 2020 навчальний рік. 

5.2 Затвердити звіт про роботу факультету економіки 

та бізнесу за 2019 – 2020 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження звітів з навчальних та виробничих практик факультету. 

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

БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Затвердити звіти з проходження навчальних 

практик по факультету економіки та бізнесу за 2019-

2020 н.р. 

6.2 Затвердити звіти з проходження виробничих 

практик по факультету економіки та бізнесу за 2019-

2020 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



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

про затвердження звітів та підведення підсумків державної атестації 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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

БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  7.1 Взяти до уваги зауваження голів ДЕК та усунути у 

2020 – 2021 н.р. 

7.2 Затвердити звіти та підведення підсумків 

державної атестації здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про підведення підсумків профорієнтаційної роботи 

факультету за 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. у першому семестрі 2019-2020 

навчального року профорієнтаційна робота проводилась відповідно до плану: 

 зустрічі з випускниками закріплених навчальних закладів із 

запрошенням представників інших факультетів;  

 участь у батьківських зборах;   

 День відкритих дверей - підготовлено майстер-класи, презентації 

спеціальностей, ділові ігри, проведено екскурсії по університету; 

 М-Elite 2019; 

 захід «Менеджмент – 3 - D»; 

 уроки фінансової грамотності; 

 Ділова гра – «Побудуй свою державу»; 

 семінар на тему: «Економіка в соціальному середовищі»; 

 інтелектуальна гра «Де логіка?»; 

 тренінг «Цінність та корисність в «особистій» економіці». 

 зустрічі з випускниками коледжів; 



 проведення Всеукраїнської предметної олімпіади для вступників (І 

та ІІ тури) ; 

 розпочалась робота над реалізацією проекту «Мелітопольський 

край – це мої справи» - було сформовано 20 команд з м. Мелітополь та 

Мелітопольського району, готових приймати участь у розробці та реалізації 

проектів. 

Але, профорієнтаційна робота була ускладнена введенням карантину у 

навчальних закладах міста. У зв’язку з цим протягом 2 семестру не було 

реалізовано всіх запланованих заходів.  

В умовах карантину профорієнтаційна робота проводиться дистанційно 

через групи у вайбері або телеграмі. Загальна кількість учнів, які знаходяться 

у цих групах та, відповідно, отримають інформацію становить 313 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  8.1 Інформацію прийняти до відому. 

8.2 Сформувати попередні списки абітурієнтів в 

розрізі ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9. РІЗНЕ. Затвердження до друку навчально-методичного забезпечення 

на факультеті економіки та бізнесу. 

9.1 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Економіка 

і організація підприємств малого бізнесу» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

УКЛАДАЧІ:  

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 



ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГРИЦАЄНКО М.І. - к.е.н., ст. викладач кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О. у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка та організація підприємств малого бізнесу». Наведені 

загальні поняття та характеристики організаційно-правових форм 

підприємництва, що діють в Україні; види організаційних структур 

управління малими  підприємствами; теоретичні аспекти фінансової 

діяльності малих підприємств; методики розрахунку показників економічної 

ефективності діяльності малих підприємств, організаційно-правові 

особливості функціонування підприємств малого бізнесу. 

Курс лекцій відповідає вимогам і завданням, які висуваються до даного 

виду видань та може бути використаний в навчальному процесі. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ПЕДЧЕНКО Г.П. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

КУЛІШ Т.В. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 183 с. / 9,27 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Економіка і організація 

підприємств малого бізнесу: курс лекцій з 

дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Укладачі: 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М., АНДРЄЄВА Л.О., ЛИСАК О.І., 

ГРИЦАЄНКО М.І. (183 стор. / 9,27 ум. друк. арк.)» та 



впровадити у навчальний процес Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.2 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Регіональна економіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

УКЛАДАЧІ:  

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ПЕДЧЕНКО Г.П. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О. у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Регіональна економіка», який відповідає змісту робочої 

програми та ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Висвітлено теоретичні основи регіональної економіки, виявлено сутність 

потенціалу розвитку регіону, проаналізовано стан та перспективи розвитку 

економіки регіонів України. 

Курс лекцій відповідає вимогам і завданням, які висуваються до даного 

виду видань та може бути використаний в навчальному процесі. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 



університету імені Дмитра Моторного 

РУБЦОВА Н.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 163 с. / 9,17 ум.друк.арк. 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Регіональна економіка: 

курс лекцій з дисципліни для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Укладачі: ЗАВАДСЬКИХ Г.М., ПЕДЧЕНКО Г.П., 

ТЕБЕНКО В.М. (163 стор / 9,17 ум. друк. арк.)» та 

впровадити у навчальний процес Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.3 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни  «Методологія та 

організація наукових досліджень» для підготовки здобувачів ОС «Магістр» зі 

спеціальностей 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 

«Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 

«Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування». 
 

УКЛАДАЧІ:  

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

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 



ВИСТУПИЛИ: ЛЕГЕЗА Д.Г. у курсі лекцій «Методологія та 

організація наукових досліджень» викладено основоположні поняття про 

науку та наукові дослідження, розглянуто різні форми організації наукових 

досліджень в Україні та надано їх характеристику, розкрито сутнісний 

аспект методології, методів дослідження та детально розглянуто спеціальні 

методи економічних досліджень, розкрито підходи до оформлення наукових 

праць різного рівня та побудови структури кваліфікаційної роботи магістра і 

змістове наповнення її складників. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ТРУСОВА Н.В – д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

НЕХАЙ В.В. - д.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 190 с. / 8,4 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Методологія та організація 

наукових досліджень: курс лекцій з дисципліни для 

підготовки здобувачів ОС «Магістр» зі спеціальностей 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 

«Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління 

та адміністрування». Укладач: ЯВОРСЬКА Т.І. (190 стор. / 

8,4 ум. друк. арк.)» та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



9.4 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Економіка та 

організація інноваційної діяльності» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».  
 

УКЛАДАЧІ:  

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГРИЦАЄНКО Г.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». Розглянута 

сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів; організаційні 

форми інноваційної діяльності; особливості створення інновацій та 

формування попиту на них; інноваційна політика підприємства; оновлення 

техніко-технологічної бази підприємства; інноваційний проект: 

обґрунтування та реалізація; комплексне оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства; комерціалізація результатів 

інноваційної діяльності та інноваційно-технологічна безпека. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ШКВИРЯ Н.О. - к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 152 с. / 5,61 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 



Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Економіка та організація 

інноваційної діяльності: курс лекцій для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Укладачі: ТЕБЕНКО В.М., ГРИЦАЄНКО Г.І., ЛИСАК 

О.І. (152 стор. / 5,61 ум. друк. арк.)» та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

9.5 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Електронна 

комерція» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  
 

УКЛАДАЧІ:  

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ТЕБЕНКО В.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: СОКОЛ О.Г. у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Електронна комерція». Розглянуто ключові теоретичні і 

практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій 

електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні 

принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних 



форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу 

ефективності електронного бізнесу та його нормативно-правового 

забезпечення.  
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АГЄЄВА І.В. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 219 с. / 8,87 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Електронна комерція. Курс 

лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»». Укладачі: ЛИСАК О.І., 

АНДРЄЄВА Л.О., ТЕБЕНКО В.М., (219 стор. / 8,87 ум. 

друк. арк.)» та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.6 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Ціноутворення» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  
 

УКЛАДАЧІ:  

ЛИСАК О.І. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 



біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

АНДРЄЄВА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ЗАВАДСЬКИХ Г.М. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О. у курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Ціноутворення». Розглянуто економічну сутність ціни в умовах ринкової 

економіки; теоретичні, методологічні й практичні питання формування цін; 

вплив різноманітних факторів на процес формування цін; цінова політика 

підприємства в області ціноутворення та цінові стратегії; витратні й ринкові 

методи формування цін; галузеві особливості ціноутворення й особливості 

ціноутворення на світовому ринку. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ШКВИРЯ Н.О. - к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 188 стор. / 7,0 ум.друк.арк 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Ціноутворення. Курс лекцій 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»». Укладачі: ЛИСАК О.І., 

АНДРЄЄВА Л.О., ЗАВАДСЬКИХ Г.М., (188 стор. / 7,0 

ум.друк.арк)» та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету 



імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.7 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Економіка 

підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування».  
 

УКЛАДАЧ:  

БОЛТЯНСЬКА Л.О. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: Ганна ОРТІНА у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка підприємства». Наведені основні засади 

функціонування діяльності підприємства; склад та характеристика ресурсів 

підприємства та показники ефективності їх використання; сутність, 

принципи організації оплати праці, методи вимірювання та фактори 

зростання продуктивності праці; характеристику та класифікацію витрат 

підприємства, їх групування за статтями; сутність і види прибутку та 

механізм визначення ефективності діяльності підприємства; поняття та 

умови проведення реструктуризації методичні підходи до оцінки 

передбанкрутного стану підприємств, процедуру ліквідації підприємства, 

шляхи подолання банкрутства. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛЕГЕЗА Д.Г. - д.е.н., професор кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінанси, банківська справа і 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 



Дмитра Моторного 
 

Обсяг роботи: 163 с. / 7,6 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Економіка підприємства: 

курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і 

оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 281 «Публічне управління та 

адміністрування»». БОЛТЯНСЬКА Л.О. (163 с. / 7,6 

ум.друк.арк.)» та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.8 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст курсу лекцій з дисципліни «Економіка та 

бізнес» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки».  
 

УКЛАДАЧ:  

БОЛТЯНСЬКА Л.О. -  к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: Сергій КАРМАН у курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Економіка та бізнес». Наведені основні засади функціонування 

діяльності підприємства; склад та характеристика ресурсів підприємства та 



показники ефективності їх використання; поняття менеджменту, функції та 

методи управління; система маркетингу на підприємстві, методи 

маркетингового дослідження; сутність та принципи управління 

підприємством; загальні положення бухгалтерського обліку, форми 

фінансової звітності; оцінювання фінансового стану підприємства та аналіз 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

КОНОВАЛЕНКО А.С. - к.е.н., доцент кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ЛУБКО Д.В.- к.е.н., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерні науки 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 
 

Обсяг роботи: 160 стор. / 5,1 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 08.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку «Економіка та бізнес: курс 

лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»». 

БОЛТЯНСЬКА Л.О. (160 стор. / 5,1 ум.друк.арк.)» та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9.9 СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Анну КОСТЯКОВУ про зміст навчального посібника – практикуму з 

дисципліни «Звітність підприємств», частина І «Фінансова звітність»  для 

здобувачів вищого ступеня освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» 
 



УКЛАДАЧ:  

КОСТЯКОВА А.А. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

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

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

ІЛЛЯШЕНКО К.В. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

КУЧЕРКОВА С.О. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 
 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А. посібник розроблено згідно з 

програмою курсу «Звітність підприємств» для здобувачів вищого ступеня 

освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

Практикум призначено для набуття здобувачами практичних навичок щодо 

формування показників форм фінансової звітності (Балансу, Звіту про 

фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 

Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, приміток до 

річної фінансової звітності, виправлення помилок у фінансовій звітності та 

внесення змін, спрощеної фінансової звітності, Консолідованої фінансової 

звітності. У посібнику наведено тести для поточного контролю якості знань 

студентів, Практичні ситуації, викладено методику та техніку складання 

фінансової звітності, тезаурус, питання для самоконтролю. Посібник може 

бути корисним для здобувачів з економічних спеціальностей, викладачів, які 

підвищують свою кваліфікацію, бухгалтерів та економістів підприємств. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ОЛЕГ СОКІЛ - д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

ОЛЕНА ЯЦУХ - д.е.н., доцент, завідувач кафедри  фінансів, 

банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 



 

Обсяг роботи: 182 с. / 9,1 ум.друк.арк. 
 

Протокол № 10 засідання кафедри обліку і оподаткування від 

22.05.2020 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 8 від 26 травня 2020 р. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати до друку навчальний посібник – 

практикум з дисципліни «Звітність підприємств» 

частина І «Фінансова звітність» для здобувачів 

вищого ступеня освіти «Бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». КОСТЯКОВА А.А., 

ЗАХАРОВА Н.Ю., ІЛЛЯШЕНКО К.В., КУЧЕРКОВА 

С.О. (182 стор. / 9,1 ум.друк.арк.)» та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 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  


