
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13 квітня 2021 р. Мелітополь № 08 

 

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: 14 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підсумки проходження виробничої практики студентів 4 курсів та 

магістрів за спеціальностями. 

Доповідають:  ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. РАДЧЕНКО Наталія., доц. ГОЛУБ Наталія. 

 

2. Про методичне забезпечення та підготовку до КДКЕ ОР «Бакалавр». 

Доповідає: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та бізнесу,  

голова методичної комісії ф-ту  економіки та бізнесу, доц. КОСТЯКОВА 

Анна. 

 

3. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. РАДЧЕНКО Наталія. 

 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: В.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 



підсумки проходження виробничої практики студентів 4 курсів та магістрів за 

спеціальностями. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:   Провести захист звітів виробничої практики у zoom    

                           згідно графіку,  інформацію по факультету економіки та  

                           бізнесу прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

методичне забезпечення та підготовку до КДКЕ ОР «Бакалавр»  

ВИСТУПИЛИ: КОСТЯКОВА Анна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ 

Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, 

ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Підготовку здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем до КДКЕ проводити згідно 

графіків погодженими з кафедрами та затвердженими 

деканатом. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: В.о.  декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ 

Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, 

ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Розробити ідею та зробити зйомку медіа роликів щодо 



                               популяризації спеціальностей на факультеті. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

4. РІЗНЕ: 

4.1  СЛУХАЛИ: Олену Шевчук про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг».  Укладач кафедри менеджмент 

к.е.н., доцент Шевчук О.Ю. 

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

У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Менеджмент». Наведені 

основні аспекти та функції управління організацією і сучасним 

бізнесом.  Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних 

знань та вироблення практичних навичок щодо використання сучасного 

інструментарію менеджменту для обґрунтування та ухвалення зважених і 

узгоджених управлінських рішень із урахуванням як ринкових, так і 

суспільних інтересів з метою забезпечення не лише економічної ефективності 

діяльності організації, але й сталості її розвитку в довгостроковій перспективі. 

Опанування майбутніми фахівцями класичного функціонального та 

процесного підходів до управління з імплементацією новітніх засад є 

надзвичайно важливим для формування нової генерації менеджерів. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Легеза Д.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

2. Сурженко Н.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 192 с. / 8,08 ум.друк.арк. 



Протокол № 6 засідання кафедри менеджменту від 28.01.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року «Менеджмент: курс лекцій» 

(8,08 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни 

«Менеджмент» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування» О.Ю. Шевчук. 192 стор. (8,08 у.д.а.) та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.2  СЛУХАЛИ: Олену Шевчук про зміст навчального посібника 

«Практикум з дисципліни «Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої 

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

діяльність», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг». Укладач кафедри 

менеджмент к.е.н., доцент Шевчук О.Ю. 

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

Практикум з менеджменту підготовлений відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Менеджмент», до його змісту входять теми, що 

вивчаються студентами на практичних заняттях чи самостійно. Дисципліна 

спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо використання сучасного інструментарію 

менеджменту для обґрунтування та ухвалення зважених і узгоджених 

управлінських рішень із урахуванням як ринкових, так і суспільних інтересів 

з метою забезпечення не лише економічної ефективності діяльності 

організації, але й сталості її розвитку в довгостроковій перспективі. Освітній 



посібник: практикум дозволяє набути навичок застосування управлінського 

інструментарію при аналізі та вирішенні практичних ситуацій в діяльності 

організацій, поглибити знання та розуміння сутності менеджменту в 

діяльності організації. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Легеза Д.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

2. Сурженко Н.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 177 с. / 10,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 6 засідання кафедри менеджменту від 28.01.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року «Менеджмент: практикум» 

(10,9 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку «Практикум з дисципліни 

«Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг». О.Ю. Шевчук, 177 стор. (10,9 у.д.а.) та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.3 СЛУХАЛИ: Наталію Радченко про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи з дисципліни «Банківська справа». Укладачі кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування к.е.н., доценти: Радченко Н.Г., 

Рубцова Н.М., Якушева І.Є. 



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

Освітній посібник для самостійної роботи здобувачів вищої  з 

дисципліни «Банківська справа» призначено для набуття здобувачами знань, 

навичок і вмінь щодо організації банківської діяльності в Україні в умовах 

впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; формування 

ресурсної бази банку; порядку проведення банківських операцій, зокрема, 

розрахунково-касових, депозитних, кредитних та інших нетрадиційних 

банківських операцій та послуг; оцінки прибутковості та фінансової стійкості 

банку; забезпечення фінансового моніторингу банківської діяльності й 

організації системи банківського регулювання та нагляду. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Акінжела С.Г. – директор відділення ЦРБ № 4 АТ КБ «Приватбанк», м. 

Мелітополь. 

2. Захарова Н.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного, гарант освітньої програми. 

Обсяг роботи: 110 с. / 6,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування від 02.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року посібник для самостійної 

роботи з дисципліни «Банківська справа» (6,9 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку посібник для самостійної роботи 

з дисципліни «Банківська справа». Н.Г. Радченко, Н.М. Рубцова, 

І.Є. Якушева., 110 стор. (6,9 у.д.а.) та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



 

4.4 СЛУХАЛИ: Наталію Радченко про зміст навчального  посібника 

«Банківська справа. Практикум» з дисципліни «Банківська справа». Укладачі 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування к.е.н., доценти: 

Радченко Н.Г., Рубцова Н.М., Якушева І.Є. 

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

Освітній посібник «Банківська справа. Практикум» розкриває практичні 

аспекти банківської діяльності, спираючись на нормативно-правову базу,  

методичні рекомендації та інструкцій, що регламентують банківську 

діяльність в Україні. Вирішення практичних завдань передбачає використання 

та обробку значного обсягу статистичної інформації Національного банку 

України. Ситуаційні завдання сприяють розвитку критичного мислення 

здобувачів. Практичні завдання, що стосуються особливостей надання 

депозитних, кредитних, вексельних та інших банківських операцій, формують 

навички ефективних комунікацій, спілкування з клієнтами.   

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Акінжела С.Г. – директор відділення ЦРБ № 4 АТ КБ «Приватбанк», м. 

Мелітополь. 

2. Захарова Н.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного, гарант освітньої програми. 

153 с. / 9,6 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування від 02.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року навчальний  посібник 

«Банківська справа. Практикум» з дисципліни «Банківська справа»  (9,6 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку навчальний  посібник 

«Банківська справа. Практикум» з дисципліни «Банківська справа». 

Н.Г. Радченко, Н.М. Рубцова, І.Є Якушева., 153 стор. (9,6 у.д.а.) та впровадити 



у навчальний процес Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.5 СЛУХАЛИ: Олега Сокола про зміст курсу лекцій «Фінансова 

звітність підприємств».  Укладачі кафедри обліку і оподаткування к.е.н., 

доценти Сокіл О.Г., Костякова А.А. та кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування к.е.н., доцент Захарова Н.Ю. 

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

Курс лекцій «Фінансова звітність підприємств» призначено для 

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

адміністрування», 05 «Економіка». Курс лекцій призначено для набуття 

здобувачами знань, навичок і вмінь щодо вивчення теорії і практики 

організації, методики складання, порядку подання та оприлюднення 

фінансової звітності підприємства. Посібник може бути корисним для 

здобувачів економічних спеціальностей, викладачів, бухгалтерів, фінансистів 

та економістів підприємств. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Трачова Д.М. – д.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

2. Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 8,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри обліку і оподаткування від 

18.03.2021 р. 



Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року курс лекцій «Фінансова 

звітність підприємств» (8,7 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курс лекцій «Фінансова звітність 

підприємств».  О.Г. Сокіл, Н.Ю. Захарова, А.А Костякова (8,7 у.д.а.) та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.6 СЛУХАЛИ: Анну Костякову про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність». 

Укладачі кафедри обліку і оподаткування к.е.н., доценти Костякова А.А., 

Кучеркова С.О., Ілляшенко К.В. та кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування к.е.н., доцент Захарова Н.Ю. 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., проф. Олег Сокіл. 

Освітній посібник для самостійної роботи розроблено згідно з 

програмою курсу «Звітність підприємств» для здобувачів вищого ступеня 

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

призначено для надання допомоги здобувачам у вивченні дисципліни 

«Звітність підприємств» та підвищення ефективності їх самостійної роботи. 

Методичні вказівки містять у собі такі розділи, як питання до самостійного 

опрацювання навчального матеріалу за темами курсу, індивідуальну  

практичну компоненту для самостійної роботи здобувача під керівництвом 

викладача, методичні вказівки до її  виконання та оформлення, рекомендації 

до підготовки доповіді та презентації. Посібник може бути корисним для 

здобувачів з економічних спеціальностей, викладачів, які підвищують свою 

кваліфікацію, бухгалтерів, фінансистів та економістів підприємств. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  



1. Трачова Д.М. – д.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

2. Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 8,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри обліку і оподаткування від 

18.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року навчальний посібник для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність» 

(8,7 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку навчальний посібник для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність».  

А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова, С.О. Кучеркова, К.В. Ілляшенко (8,7 у.д.а.) та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

4.7 СЛУХАЛИ: Наталю Захарову про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фінанси 

підприємств». Укладачі кафедри обліку і оподаткування кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування д.е.н., доцент Яцух О.О. та к.е.н., доценти 

Захарова Н.Ю., Демченко І.В. 

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

Освітній посібник для самостійної роботи з дисципліни «Фінанси 

підприємств» призначено для набуття здобувачами знань, навичок і вмінь 

щодо особливостей організації фінансів суб’єктів господарювання, зокрема 



процесів формування фінансових ресурсів, організації готівкових і 

безготівкових розрахунків, умов забезпечення прибутковості ведення бізнесу, 

проведення детальної оцінки фінансового стану та розробки заходів щодо його 

зміцнення, забезпечення своєчасного та якісного відтворення основних 

засобів, оптимізації оподаткування. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Сокіл О.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

2. Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 5,52 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування від 02.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року навчальний посібник для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фінанси 

підприємств» (5,52 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку навчальний посібник для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фінанси 

підприємств».  О.О. Яцух, Н.Ю. Захарова, І.В. Демченко (5,52 у.д.а.) та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

4.8 СЛУХАЛИ: Сергія Кальченка про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів ступеня вищої 



освіти «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм». Укладач кафедри кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму д.е.н., професор Кальченко С.В. 

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

Курс лекцій підготовлено згідно з робочою програмою курсу 

«Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», розробленою для студентів 

спеціальності «Туризм». Підготовлений конспект лекцій призначений для 

самостійної роботи студентів над курсом на практичних заняттях, підготовки 

до заліків, а також візуального супроводження лекцій з курсу. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. Логутова Т.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри інноватики та 

управління Приазовського державного технічного університету. 

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

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

3. Колокольчикова І.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Обсяг роботи: 185/11,2 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 26.01.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 9 від 24 березня 2021 року курсу лекцій з дисципліни 

«Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (11,2 у.д.а.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курсу лекцій з дисципліни 

«Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм».  С.В. Кальченко (11,2 у.д.а.) 

та впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 14 осіб 



 

 

 

 

 


