
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

11 травня 2021 р. Мелітополь № 09 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ганна ОРТІНА 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 19 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

1. Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-II у 2 семестрі. 

Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що 

навчаються за індивідуальним графіком. 

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

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

 

2. Про організацію науково-дослідної роботи факультеті економіки та 

бізнесу та участь студентів факультету в конкурсах та олімпіадах. 

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

директор НДІ соціально-економічного розвитку регіону проф. ЯВОРСЬКА 

Тетяна. 

 

3. Інформація голови профспілки факультету економіки та бізнесу про 

проведену роботу на факультеті впродовж поточного навчального року. 

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

голова проф. спілки факультету доц. КРАВЕЦЬ Олег. 

4. Різне. 



 

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

підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-II у 2 семестрі. Підсумки 

роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за 

індивідуальним графіком. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ГОЛУБ Наталія, БОЛТЯНСЬКА 

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

ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  1.1. Звернути увагу НПП кафедр на результати та 

успішність здобувачів ПМК-II у 2 семестрі. 

                             1.2. Кураторам провести   роботу зі здобувачами які не 

працюють на інформаційному порталі ТДАТУ. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

організацію науково-дослідної роботи факультеті економіки та бізнесу та 

участь студентів факультету в конкурсах та олімпіадах  

ВИСТУПИЛИ: ЯВОРСЬКА Тетяна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ 

Олена, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, 

ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  інформацію про про  організацію науково-дослідної 

роботи факультеті економіки та бізнесу та участь 

студентів факультету в конкурсах та олімпіадах 

                          факультету економіки та бізнесу прийняти до відому 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



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

про результати роботи профспілки впродовж поточного навчального року. 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ Олег, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ Олена, 

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

ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію по результатам роботи профспілки 

впродовж поточного навчального року факультету 

економіки та бізнесу прийняти до відому 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

4. РІЗНЕ: 

4.1  СЛУХАЛИ: Сергія Кальченка про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи з дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні комплекси 

світу». Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів вищого 

ступеня освіти «Бакалавр» розроблено у відповідності із робочою програмою 

навчальної дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», що 

передбачена для здобувачів зі спеціальності 242 «Туризм». Посібник 

призначено для здійснення поточного контролю знань студенів в процесі 

вивчення дисципліни. Укладач кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму д.е.н., професор Кальченко С.В. 

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

Вважаю за необхідність проходження процедури на антиплагіат з метою 

визначення відсотку унікальності тексту. За умови відсутності результатів за 

даною процедурою не підтримуватиму   подальшу процедуру затвердження 

будь-яких навчально-методичних матеріалів.  

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 БКМТ Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

3. КОЛОКОЛЬЧИКОВА І.В. – к.е.н., доцент кафедри БКМТ Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 163 с. / 6,12 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 18.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 10 від 21 квітня 2021 року  навчальний посібник для 

самостійної роботи «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» (6,12 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку навчальний посібник для 

самостійної роботи з дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні комплекси 

світу» для здобувачів для здобувачів ВО «Бакалавр» зі спеціальності 242 

«Туризм» та впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – 1 особа 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.2  СЛУХАЛИ: Сергія Кальченка про зміст навчального посібника для 

семінарських занять з дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні комплекси 

світу». Навчальний посібник для семінарських занять розроблено у 

відповідності із робочою програмою дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні 

комплекси світу», що передбачена для здобувачів ВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». Укладач кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму д.е.н., професор Кальченко С.В. 

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

Вважаю за необхідність проходження процедури на антиплагіат з метою 

визначення відсотку унікальності тексту. За умови відсутності результатів за 



даною процедурою не підтримуватиму   подальшу процедуру затвердження 

будь-яких навчально-методичних матеріалів.  

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: 153 с. / 5,7  ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 18.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 10 від 21 квітня 2021 року навчальний посібник для 

семінарських занять «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» (5,7 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку навчальний посібник для 

семінарських занять з дисципліни «Рекреалогія та рекреаційні комплекси 

світу» для здобувачів ВО «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм»та 

впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – 1 особа 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.3  СЛУХАЛИ: Ларису Болтянську про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Економіка і організація торгівлі» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

діяльність». У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Економіка і 



організація торгівлі». Наведені основні засади функціонування торгових 

підприємств у сучасному ринковому середовищі, визначені основні механізми 

їх управління, організаційні структури, відображені особливості 

функціонування роздрібної та оптової торгівлі та ведення посередницької 

діяльності в даній сфері. Приділяється увага поняттю та сутності 

товарообороту торгового підприємства, особливостям нормування товарних 

запасів, ресурсному потенціалу торгівлі та оцінки ефективності його 

використання. Курс розкриває структуру та класифікацію витрат обігу 

торговельного підприємства та формування показників результативності 

діяльності даних форм господарювання. Укладачі кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності к.е.н., доценти: Болтянська Л.О., 

Терещенко М.А., Прус Ю.О. 

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

Вважаю за необхідність проходження процедури на антиплагіат з метою 

визначення відсотку унікальності тексту. За умови відсутності результатів за 

даною процедурою не підтримуватиму   подальшу процедуру затвердження 

будь-яких навчально-методичних матеріалів.  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

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

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

2. РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент  кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 162 с. / 7,6  ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 18.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 10 від 21 квітня 2021 року курс лекцій з дисципліни 

«Економіка і організація торгівлі» (7,6 у.д.а.) 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни 

«Економіка і організація торгівлі» для здобувачів ступеня вищої освіти 

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

діяльність» та впровадити у навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – 1 особа 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4.4  СЛУХАЛИ: Ларису Болтянську про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Статистика» 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». У курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Статистика». Розглянуті питання організації статистичного спостереження, в 

тому числі вибіркового, групування та подання статистичних даних, викладені 

методики розрахунку узагальнюючих показників, аналізу варіації, 

диференціації, концентрації та подібності в рядах розподілу, аналізу 

інтенсивності та тенденцій розвитку та коливань в рядах динаміки, 

статистичного вимірювання взаємозв’язків та індексного аналізу. Укладачі 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності к.е.н., доценти: 

Педченко Г.П., Завадських Г.М., Прус Ю.О. 

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

Вважаю за необхідність проходження процедури на антиплагіат з метою 

визначення відсотку унікальності тексту. За умови відсутності результатів за 

даною процедурою не підтримуватиму   подальшу процедуру затвердження 

будь-яких навчально-методичних матеріалів.  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  



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

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

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

торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 223 с. / 9  ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності від 18.03.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 10 від 21 квітня 2021 року курс лекцій з дисципліни 

«Статистика» (9 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни 

«Статистика» 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» та впровадити у навчальний процес Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – 1 особа 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

4.5  СЛУХАЛИ: Наталію Радченко про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Банківська справа» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». У курсі лекцій 

викладено зміст дисципліни «Банківська справа». Наведені основні засади 

функціонування банківської діяльності в Україні; особливості формування 

ресурсної бази банку; порядок 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. Укладач кафедри 

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

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

Вважаю за необхідність проходження процедури на антиплагіат з метою 

визначення відсотку унікальності тексту. За умови відсутності результатів за 

даною процедурою не підтримуватиму   подальшу процедуру затвердження 

будь-яких навчально-методичних матеріалів.  

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

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

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

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

торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

Обсяг роботи: 165 с. / 8,16  ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування від 06.04.2021 р. 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 10 від 21 квітня 2021 року курс лекцій з дисципліни 

«Банківська справа» (8,16 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни 

«Банківська справа» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». У курсі лекцій 

викладено зміст дисципліни «Банківська справа» та впровадити у навчальний 

процес Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – 1 особа 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



 

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

про підсумки проходження виробничої практики студентів 4 курсів та 

магістрів за спеціальностями факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ЯВОРСЬКА Тетяна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ЯЦУХ 

Олена, СОКІЛ Олег, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, 

ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіти по проходження виробничої практики  

студентами 4 курсів та магістрами за спеціальностями факультету економіки 

та бізнесу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

щодо участі НПП у програмах стажування, навчальних вебінарах. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити форми стажування та підвищення 

кваліфікацій НПП, та включити ці сертифікати до рейтингу НПП у наступному 

обсязі: СОКІЛ Олег - 1 сертифікат, 72 год.; ТРАЧОВА Дар’я - 1 сертифікат, 72 

год.; ГОЛУБ Наталія - 1 сертифікат, 72 год.; ДЕМЧУК Олена -1 сертифікат, 

72 год.; ІЛЛЯШЕНКО Катерина - 1 сертифікат, 72 год.; КОСТЯКОВА Анна - 

1 сертифікат, 72 год.; КУЧЕРКОВА  Світлана - 1 сертифікат, 72 год.; САХНО 

Людмила -1 сертифікат, 72 год.;  МАЙБОРОДА Ганна – 1 сертифікат, 72 год.; 

МАРЧУК Анастасія - 1 сертифікат, 72 год.; БІНЧЕВА Поліна - 1 сертифікат, 

72 год.; КУЛІШ Тетяна - 1 сертифікат, 72 год., АРЕСТЕНКО Тетяна - 2 

сертифікати, 102 год.,  ШКВИРЯ Наталя - 1 сертифікат, 72 год.; 

БОЛТЯНСЬКА Лариса - 1 сертифікат, 72 год.; ГРИЦАЄНКО Галина - 1 

сертифікат, 72 год.; АНДРЄЄВА Лариса - 1 сертифікат, 72 год.; ТЕБЕНКО Віта 

- 1 сертифікат, 72 год.; ТЕРЕЩЕНКО Максим - 1 сертифікат, 72 год.; 



ПЕДЧЕНКО Ганна - 1 сертифікат, 72 год.; ЗАВАДСЬКИХ Ганна - 1 

сертифікат, 72 год. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент 
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Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 
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