
ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри 

 

03.05.2017        № 10 

м. Херсон 

 

 

Голова   проф. Мохненко А.С. 

Секретар  ст. лаборант Татарінова Г.В. 

 

Присутні: завідувач кафедри професор Мохненко А.С., доценти Ковальов 

В.В., Мельникова К.В., Федорчук О.М., Олексенко С.В., старші викладачі 

Петренко В.С., Фурдак М.М., ст. лаборант Татарінова Г.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підготовку до державних екзаменів на денному та заочному 

відділеннях спеціальності «Економіка підприємства» СВО 

«бакалавр». 

2. Про допуск до захисту випускних робіт СВО “бакалавр” 

спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм 

навчання. 

3. Про аналіз профорієнтаційної роботи кафедри. 

4. Про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання 

викладачів. 

5. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: 

зміст та форми профілактики. 

6. Про обговорення розробки освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 

Управління та адміністрування. 



 

1. СЛУХАЛИ: Про підготовку до державних екзаменів на денному та 

заочному відділеннях спеціальності «Економіка підприємства» СВО 

«бакалавр». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити програми державних екзаменів на денному та 

заочному відділеннях. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про допуск  до  захисту випускних  робіт СВО  «Бакалавр» 

спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити рапорт завідувача кафедри про допуск до 

захисту випускних робіт СВО  «Бакалавр» спеціальності «Економіка 

підприємства» денної та заочної форм навчання.  

 

3. СЛУХАЛИ: Аналіз профорієнтаційної роботи кафедри. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Визнати профорієнтаційну роботу кафедри задовільною. 

 

4. СЛУХАЛИ: Перспективи кваліфікаційного та наукового зростання 

викладачів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Спланувати та затвердити графік відвідування занять та 

стажування викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого 

професійного зростання.  

 

5.СЛУХАЛИ: Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: 

зміст та форми профілактики.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти інформацію до відома та провести відповідні 

залікові заходи (Роз’яснення положень ст. 368, 369, 370 КК України). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про обговорення розробки освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мохненко А.С. про необхідність розробки нової форми 

освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 

з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 

Управління та адміністрування на підставі листа МОН України №1/9-239 від 

28.04.2017 р. 



 

УХВАЛИЛИ: Розробити освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська 

справа та страхування» з підготовки фахівців за першим (бакаларвським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування з урахуванням 

нових вимог МОН України згідно з листом МОН України №1/9-239 від 

28.04.2017 р. 

 

Голова       Мохненко А.С. 

 

Секретар        Татарінова Г.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри 

 

05.06.2017        № 11 

м. Херсон 

 

Голова   проф. Мохненко А.С. 

Секретар  ст. лаборант Татарінова Г.В. 

 

Присутні: завідувач кафедри професор Мохненко А.С., доценти Ковальов 

В.В., Мельникова К.В., Федорчук О.М., Олексенко С.В., старші викладачі 

Петренко В.С., Фурдак М.М., ст. лаборант Татарінова Г.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

6. Про перейменування назви кафедри економіки підприємства на нову 

назву кафедри «Економіки, підприємництва та фінансів». 

7. Про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання викладачів. 

8. Про звіти роботи кураторів 271, 371, 471, 171 М гр. 

9. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: 

зміст та форми профілактики. 

5. Про обговорення та затвердження звіту щодо роботи кафедри протягом 

2016-2017 навчального року. 

6. Про обговорення рішення Вченої ради ХДУ щодо освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про перейменування назви кафедри економіки 

підприємства на нову назву кафедри «Економіки, підприємництва та 

фінансів». 

 

ВИСТУПИЛИ: Мохненка А.С. про перейменування назви кафедри економіки 

підприємства на нову назву кафедри «Економіки, підприємництва та 

фінансів». 



 

ПОСТАНОВИЛИ: Перейменувати кафедру економіки підприємства на 

кафедру економіки, підприємництва та фінансів 

. 

2. СЛУХАЛИ: Про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання 

викладачів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Спланувати та затвердити графік відвідування занять та 

стажування викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого 

професійного зростання. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звіти роботи кураторів 271,371,471, 171М груп. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Визнати роботу кураторів ефективною. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: 

зміст та форми профілактики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти інформацію до відома та провести відповідні 

залікові заходи (Роз’яснення положень ст. 368,369,370 КК України). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про обговорення та затвердження звіту щодо роботи кафедри 

протягом 2016-2017 навчального року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт роботи кафедри за 2016-2017 навчальний 

рік. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про обговорення рішення Вченої Ради ХДУ щодо освітньо-

професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 



ВИСТУПИЛИ: Мохненко А.С. доповів про те, що освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 072 Фінанси 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування була затверджена Вченою радою Херсонського державного 

університету (протокол №13 від 29.05.2017 р.) та введена в дію Наказом 

ректора ХДУ Стратонова В.М. (№335-Д від 02.06.2017 р.) 

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до уваги нову освітньо-професійну програму «Фінанси, 

банківська справа та страхування» з підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 072 Фінанси банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування при 

розробці робочих програм спеціальності. 

 

Голова       Мохненко А.С. 

 

Секретар        Татарінова Г.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 

 

05.11.2018          № 3 

м. Херсон 

 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., 

Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач Фурдак 

М.М. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати І атестаційного модулю, проблеми якості знань та 

підвищення вимог до студентів. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2. Про організацію роботи студентських проблемних груп 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

3. Про затвердження тематики курсових робіт 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про наукове стажування у Варненському економічному університеті (м. 

Варна, Болгарія). 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

1. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про результати І атестаційного модулю, проблеми 

якості знань та підвищення вимог до студентів. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Петренко В.С. зауважила, що перевірка знань студентів повинна 

давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого 

результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій 

даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної 

діяльності студентів дозволяє вчителю оцінювати одержувані ними знання, 



уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися 

поставлених цілей навчання. Усе це в сукупності створює сприятливі умови 

для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої 

самостійної роботи. Добре поставлений контроль дозволяє вчителю не тільки 

правильно оцінити рівень засвоєння студентами досліджуваного матеріалу, 

але і побачити свої власні удачі і промахи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до відома надану інформацію. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. про організацію роботи студентської проблемної групи 

 

УХВАЛИЛИ:  

Проаналізувати достатність матеріально-технічного забезпечення для 

продуктивної діяльності проблемної груп. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Мохненка А.С. про затвердження тематики курсових робіт. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити тематику курсових робіт. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про наукове стажування у Варненському економічному 

університеті (м. Варна, Болгарія). 

 

ВИСТУПИЛИ: Мохненко А.С. розповів про проходження наукового 

стажування, яке відбувалося за темою «Збалансованість економіко-правових 

процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в умовах глобалізації», та в 

процесі спілкування з викладачами Варненського економічного університету 

добув досвіду щодо викладання дисциплін, пов’язаних з міжнародною 

діяльністю та формуванню компетентностей та результатів навчання. 

 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги досвід викладачів Варненського 

економічного університету та застосувати його при подальшій професійно-

викладацькій діяльності. 

 

Голова:       А.С. Мохненко  

 

Секретар:      А.Є. Коломоєць  



 
ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри 

 

03.06.2019        № 10 

м. Херсон 

 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., 

Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач Фурдак 

М.М. 

 

Запрошені: Перевозова І.В., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу; Бабенко В. О., доктор економічних 

наук, кандидат технічних наук, професор Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1 Перспективи кваліфікаційного та наукового зростання викладачів. 

 

                                                                             Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2. Про звіти роботи кураторів 271, 371, 471, 171 М гр. 

 

                                                                                      Доповідає: Мохненко А.С. 

 

3. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: 

зміст та форми профілактики. 

                                                   Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про обговорення та затвердження звіту щодо роботи кафедри протягом 

2018-2019 навчального року. 



 

                                                                                        Доповідає: Мохненко А.С. 

 

5.Обговорення про рекомендацію до друку методичних рекомендацій для 

проведення семінарських (практичних) занять з навчальних дисциплін 

“Конкурентоспроможність підприємства”, “Фінансовий аналіз”. 

 

                                                                                    Доповідає: Мельникова К.В. 

 

6. Обговорення про внесення пропозицій від викладачів кафедри щодо 

покращення ОПП "Облік і оподаткування". 

Доповідає: Мельникова К.В. 

 

7. Про обговорення оновлення ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Доповідає: Ковальов В.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. про перспективи кваліфікаційного та наукового 

зростання викладачів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Спланувати та затвердити графік відвідування занять та стажування 

викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого професійного 

зростання. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. про звіти роботи кураторів 271, 371, 471, 171-М гр. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Визнати роботу кураторів ефективною. 

 

3. СЛУХАЛИ:   

Мохненка А.С. про боротьбу з корупцією та посадовими 

зловживаннями: зміст та форми профілактики. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти інформацію до відома та провести відповідні залікові заходи 

(Роз’яснення положень ст. 368, 369, 370 КК України). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Про обговорення та затвердження звіту щодо роботи кафедри протягом 

2018-2019 навчального року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



Затвердити звіт роботи кафедри за 2018-2019 навчальний рік. 

 

5.СЛУХАЛИ:  

Мельникову К.В. про обговорення про рекомендацію до друку 

методичних рекомендацій для проведення семінарських (практичних) занять 

з навчальних дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мохненко А.С. доповів, що розроблені методичні рекомендації 

відповідають програмі дисципліни, які включають в себе семінарські 

(практичні) заняття з основних тем, містять теми рефератів, завдання для 

перевірки знань, включають в себе питання для обговорення, тестові 

завдання, список рекомендованих літературних джерел для більш детального 

вивчення дисципліни. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати методичні рекомендації для проведення семінарських 

(практичних) занять з навчальної дисципліни “Конкурентоспроможність 

підприємства” для студентів ступеня вищої освіти  «магістр» денної (заочної) 

форми навчання для освітньої програми "Економіка" до розгляду на засіданні 

науково-методичної ради Херсонського державного університету.  

Рекомендувати методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для 

студентів ступеня вищої освіти  «магістр» денної (заочної) форми навчання 

для освітньої програми "Економіка" до розгляду на засіданні науково-

методичної ради Херсонського державного університету.  

Рекомендувати методичні рекомендації для проведення семінарських 

(практичних) занять з навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” для 

студентів ступеня вищої освіти  «бакалавр» денної (заочної) форми навчання 

для освітньої програми "Економіка" до розгляду на засіданні науково-

методичної ради Херсонського державного університету. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Мельникову К.В., Ковальова В.В., Федорчука О.М., які внесли свої 

пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми "Облік і оподаткування". 

  

ВИРІШИЛИ:  

Врахувати пропозиції викладачів кафедри при впроваджені освітньої 

програми. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Про обговорення оновлення ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 

ВИСТУПИЛИ:  



Ковальов В.В. доповів про те, що 24.05.2019 року був затверджений 

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Перевозова І.В. запропонувала врахувати досвід Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу щодо дисциплін, 

пов’язаних з створенням власної справи та кредитуванням. 

 

Бабенко В.О. доповіла про структуру та зміст дисциплін, які викладає 

(Маркетингові дослідження та аналіз інформації, Міжнародна електронна 

комерція). запропонувала використати її досвід та методичні розробки при 

викладенні дисциплін кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Привести у відповідність до стандарту ОПП Фінанси, банківська 

справа та страхування та подати на затвердження до Вченої ради 

Херсонського державного університету. Взяти до уваги пропозиції 

Перевозової І.В. та Бабенко В.О. при найближчому оновленні ОП. 

 

Голова       А.С. Мохненко 

 

Секретар       А.Є. Коломоєць 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри  

 

09.09.2019        № 1 

м. Херсон 

 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., 

Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., Фурдак М.М. 

 

Запрошені: Демченко О.Г., доцент кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин; Пилипенко І.О., професор кафедри 

соціально-економічної географії 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про акредитацію освітньої програми СВО «магістр» Облік і 

оподаткування. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2. Про затвердження графіку взаємовідвідування занять викладачами 

кафедри. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

3. Про затвердження плану і звіту плану проблемних груп. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри на 2019-2020 

н. р. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

5. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2019-2020 н..р. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 



6. Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи, робочих 

програм викладачів  на 2019-2020 н.р. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

 7. Про стан викладання дисциплін українською мовою на факультеті 

економіки і менеджменту. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

8. Про вибір студентами вибіркових компонентів освітньої програми. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

9. Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

Доповідає: Ковальов В.В. 

 

10. Про результати відвідувань Барановицького державного університету та 

Поморської академії. 

 

Доповідає: Демченко О.Г., Пилипенко І.О. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про підготовку до акредитації освітньої програми 

СВО «магістр» Облік і оподаткування. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Взяти до уваги рекомендації та активізувати підготовку до акредитації 

ОП «Облік і оподаткування». 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про затвердження графіку взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Федорчук О.М., запропонував двічі на місяць проводити тематичні 

відкриті показові лекції для перевірки та організації знань у студентів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити графік взаємовідвідування занять викладачами кафедри. З 

деякими корегуваннями ухвалили тематику відкритих занять. 

 

3. СЛУХАЛИ:  



Мохненка А.С., про затвердження плану і звіту плану проблемних 

груп 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С., звітував про роботу проблемної групи за 2019 р. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати роботу проблемних груп за 2019 рік ефективною. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Мохненка А.С. про розподіл навчального навантаження викладачів 

кафедри на 2019-2020 н.р.. У своїй доповіді Мохненко А.С. ознайомив 

членів кафедри з відомостями розподілу годин між викладачами кафедри та 

персонального навантаження кожного науково-педагогічного працівника. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельникова К.В. зауважила, що при формуванні навчального 

навантаження дотримання нормативів максимального навчального 

навантаження науково-педагогічного працівника, встановлених Законом 

України «Про вищу освіту» - не більше 600 годин на рік. 

В обговоренні розподілу навчального навантаження викладачів 

кафедри взяли участь всі члени кафедри. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити навчальне навантаження викладачів кафедри економіки, 

фінансів і підприємництва  на 2019-2020 н.р. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про необхідність спланувати та затвердити план 

роботи кафедри на 2019-2020 н.р. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Спланувати та затвердити план роботи кафедри на 2019-2020 н.р.(план 

роботи кафедри додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. про затвердження індивідуальних планів роботи та 

робочих програм викладачів на 2019-2020 н.р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити індивідуальні плани роботи та робочі програми викладачів 

кафедри на 2019-2020 н.р. 

 

7. СЛУХАЛИ: 



Мохненка А.С. про стан викладання дисциплін українською мовою на 

факультеті економіки і менеджменту. 

У своїй доповіді Мохненко А.С. проінформував, що всі навчальні 

дисципліни на факультеті економіки і менеджменту викладаються 

державною мовою. Вся документація ведеться державною мовою. 

Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін кафедр факультету 

розроблені державною мовою. Листування з відділами та службами ХДУ, 

організаціями та установами м. Херсона та області здійснюються державною 

мовою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Федорчук О.М. запропонував активізувати роботу щодо організації 

допомоги в мовній адаптації іноземних студентів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернути увагу викладачів на необхідність викладання дисциплін 

українською мовою (Відповідальні: завідувачі кафедр). 

2. Проводити додаткову роботу з іноземними студентами 

(Відповідальні: завідувачі кафедр). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. доповів про написання заяв студентами 1 курсу 

магістратури спеціальності "Облік і оподаткування" щодо вибору вибіркових 

компонентів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  в навчальному плані вибрані студентами перший блок 

вибіркових дисциплін. 
 

9. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Ковальов В.В. доповів про те, що 11.07.2019 року був затверджений 

Наказ МОН України №977 «Про затвердження Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». Дане положення визначає основні засади та порядок проведення 

акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги затверджене Положення та активізувати підготовку 

щодо роботи зі стейкхолдерами, студентським самоврядуванням, 



здобувачами вищої освіти з метою перегляду та внесення змін доОП 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Про результати відвідувань Барановицького державного університету 

та Поморської академії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Демченко О.Г. доповіла про перебування в країні Беларусь та 

відвідуванні Барановицького державного університету. На прохання кафедри 

вона відвідала кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та статистики з 

метою ознайомлення зі специфікою викладання дисциплін кафедри. 

Пилипенко І.О. під час проходження стажування у Поморській академії 

спілкувався з представниками Факультету наук про управління та безпеку та 

Факультету математично-природничого про компетентності та результати 

навчання за їхніми спеціальностями, а саме «Управління підприємством», 

«Економіка та політика місцевого самоврядування». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги набутий досвід та використати його при необхідності 

оновлення ОП кафедри. 

 
 

Голова:       А.С. Мохненко  

 

Секретар:       А.Є. Коломоєць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри фінансів, обліку та підприємництва 

 

11.11.2019          № 3 

м. Херсон 

 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., 

Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., Фурдак М.М. 

 

Запрошені: Гарафонова О.І., професор Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, Ковальчук С.В., професор 

Хмельницького національного університету, Наумов О.Б., Університет 

державної фіскальної служби України 

 

Порядок денний: 

1. Про результати І атестаційного модулю, проблеми якості знань та 

підвищення вимог до студентів. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2. Про організацію роботи студентських проблемних груп. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

3. Про затвердження тематики курсових робіт. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про акредитацію освітньої програми СВО «Магістр» Облік і 

оподаткування. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

5. Про досвід у формуванні вимог до компетентностей та результатів 

навчання в українських ЗВО. 

 

Доповідає: Гарафонова О.І., Ковальчук С.В., Наумов О.Б. 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про результати І атестаційного модулю, проблеми 

якості знань та підвищення вимог до студентів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Петренко В.С. зауважила, що перевірка знань студентів повинна 

давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого 

результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій 

даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної 

діяльності студентів дозволяє вчителю оцінювати одержувані ними знання, 

уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися 

поставлених цілей навчання. Усе це в сукупності створює сприятливі умови 

для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої 

самостійної роботи. Добре поставлений контроль дозволяє вчителю не тільки 

правильно оцінити рівень засвоєння студентами досліджуваного матеріалу, 

але і побачити свої власні удачі і промахи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги надану інформацію. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С. про організацію роботи студентської проблемної групи 

 

УХВАЛИЛИ:  

Проаналізувати достатність матеріально-технічного забезпечення для 

продуктивної діяльності проблемної груп. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Мохненка А.С. про затвердження тематики курсових робіт. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити тематику курсових робіт. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Мохненка А.С., про підготовку до акредитації освітньої програми 

СВО «Магістр» Облік і оподаткування. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Вирішили прийняти до уваги. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Про досвід у формуванні вимог до компетентностей та результатів 

навчання в українських ЗВО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Ковальчук С.В. розповіла про досвід викладання фінансових 

дисциплін у Хмельницькому національному університеті. Також зазначила як 

відбувається формування вимог до компетентностей та результатів навчання 

в цьому університеті. 

Гарафонова О.І. доповнила доповідь Ковальчук С.В., акцентувавши 

увагу на своєму досвіді у формуванні вимог до компетентностей та 

результатів навчання у Київському національному економічному 

університеті імені Вадима Гетьмана. 

Наумов О.Б. також зазначив на власному досвіді, як здійснюється 

процес формування вимог до компетентностей та результатів навчання в 

Університеті державної фіскальної служби України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги досвід вітчизняних ЗВО, а саме Хмельницького 

національного університету, Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана, Університету державної фіскальної 

служби України. при подальшій роботі над ОП. 

 

 

Голова:       А.С. Мохненко  

 

Секретар:       А.Є. Коломоєць  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри фінансів, обліку та підприємництва 

 

06.04.2020          № 8 

м. Херсон 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Фурдак М.М., доцент кафедри 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., Олексенко С.В., 

Петренко В.С., Федорчук О.М., Фурдак М.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами 131, 

151, 231, 331, 351, 371, 451, 471 груп. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2.  Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

3. Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних груп 

освітньої програми "Економіка". 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про підготовку до атестації студентів освітніх програм "Економіка" та 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ступеня вищої освіти 

«бакалавр». 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

5. Про обговорення пропозицій роботодавців щодо якості освітньо-

професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 



6. Про необхідність врахування набутого досвіду при оновленні ОП 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами 131, 

151, 231, 331, 351, 371, 451, 471 груп. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Кураторам груп здійснювати постійний контроль за дотриманням 

трудової дисципліни, до порушників вживати заходів шляхом розгляду 

порушень у факультетських відділеннях органів студентського 

самоврядування та на засіданнях кафедри. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити екзаменаційні білети  з дисциплін кафедри. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних груп  

спеціальності “Економіка підприємства”.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Визнати наукову роботу кафедри зі студентами проблемних груп 

освітньої програми "Економіка" задовільною. 

 

5. СЛУХАЛИ: 



Про підготовку до атестації студентів освітніх програм "Економіка" та 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ступеня вищої освіти 

«бакалавр». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Визнати підготовку до атестації студентів освітніх програм 

"Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"  ступеня 

вищої освіти «бакалавр» задовільною. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про обговорення пропозицій роботодавців щодо якості освітньо-

професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. доповів про обговорення освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з директором ПП 

«С.В.К.» Почепа В.О., який запропонував акцентувати увагу на 

зовнішньоекономічному аспекті підготовки здобувачів ОП. 

Ковальов В.В. наголосив, що директор Херсонської філії ПАТ КБ 

«ПриватБанк» Бельмега О.Є. внесла пропозицію про збільшення кількості 

дисциплін, які пов’язані з банківським сектором та монетарною політикою, з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

Федорчук О.М. вніс пропозицію, надану директором ТОВ «Продексім 

ЛТД» Колихаєвим І.В. щодо необхідності введення в освітній процес 

підготовки фахівців за ОП дисциплін, пов’язаних з митницею та державним 

контролем. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги пропозиції роботодавців. Враховуючи їх побажання, 

ввести в освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та 



страхування» вибіркові компоненти: «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств», «Страхування зовнішньоекономічної діяльності», «Банківська 

система зарубіжних країн», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», 

«Митна справа», «Державний фіскальний контроль». 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про необхідність врахування набутого досвіду при оновленні ОП 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. наголосив на необхідності врахуванні досвіду 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (проф. Бабенко 

В.А); Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана (проф. Гарафонова О.І.); Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (проф. Перевозова І.В.); Хмельницького 

національного університету (проф. Ковальчук С.В.); Університет державної 

фіскальної служби України (проф. Наумов О.Б.) та 3 іноземних 

університетів: Варненського економічного університету (м. Варна, Болгарія), 

Поморської академії (м. Слупськ, Польща) та Барановицького державного 

університету (м. Барановичі, Білорусь). 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги набутий досвід за попередні роки та використати його 

при оновленні ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

урахуванням пропозицій стейкхолдерів. 

 

Голова       Мохненко А.С. 

Секретар         Фурдак М.М. 



                              ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри 

 

06.05.2020          № 9 

м. Херсон 

 

 

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор 

Секретар: Фурдак М.М., доцент кафедри 

 

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В., 

Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., Фурдак М.М. 

 

Запрошені: Крамаровська Л.П., Ворона С.І., Голуб О.В., Костіна А.С., 

Вороной Д.І.. 

 

 

Порядок денний: 

 

1.Про підготовку до атестації студентів освітніх програм "Економіка", 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" СВО «бакалавр». 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

2. Про допуск до захисту кваліфікаційних робіт (проєктів) СВО 

“бакалавр” освітніх програм "Економіка", "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" денної та заочної форм навчання. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

3. Про аналіз профорієнтаційної роботи кафедри. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

4. Про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання 

викладачів. 

 

Доповідає: Мохненко А.С. 

5. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: зміст та 

форми профілактики. 

Доповідає: Мохненко А.С. 

6. Про результати опитування серед академічної спільноти щодо 

оновлення ОПП "Облік і оподаткування". 



Доповідає: Мохненко А.С. 

 

7. Про обговорення пропозицій стейкхолдерів, студентів та академічної 

спільноти щодо оновлення й модернізації освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Доповідає: Мохненко А.С., запрошені 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про підготовку до атестації студентів освітніх програм "Економіка", 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" СВО «бакалавр». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мохненко А.С. про підготовку до атестації студентів освітніх програм 

"Економіка", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" СВО 

«бакалавр». 

Мельникова К.В. нагадала, що підготовка до атестації проводиться в 

заплановані строки, рівень готовності студентів задовільний. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити програми атестацій на денному та заочному відділеннях. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до захисту кваліфікаційних робіт (проєктів) СВО 

“бакалавр” освітніх програм "Економіка", "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" денної та заочної форм навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. про допуск до захисту кваліфікаційних робіт (проєктів) 

СВО “бакалавр” освітніх програм "Економіка", "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" денної та заочної форм навчання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рапорт завідувача кафедри до захисту кваліфікаційних 

робіт (проєктів) СВО “бакалавр” освітніх програм "Економіка", 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм 

навчання. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про аналіз профорієнтаційної роботи кафедри. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. про аналіз профорієнтаційної роботи кафедри. 

 

ВИРІШИЛИ: 



Визнати профорієнтаційну роботу кафедри задовільною. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання викладачів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. про перспективи кваліфікаційного та наукового 

зростання викладачів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Спланувати та затвердити графік відвідування занять та стажування 

викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого професійного 

зростання.  

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: зміст та 

форми профілактики. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. про боротьбу з корупцією та посадовими 

зловживаннями: зміст та форми профілактики. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти інформацію до відома та провести відповідні залікові заходи 

(Роз’яснення положень ст. 368, 369, 370 КК України). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про результати опитування серед академічної спільноти щодо 

оновлення ОПП "Облік і оподаткування" 

   

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. про результати опитування серед академічної 

спільноти щодо оновлення ОПП "Облік і оподаткування". 

 

УХВАЛИЛИ: 

Врахувати пропозиції запропоновані академічною спільнотою при 

розробці  начальних дисциплін. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Про обговорення пропозицій, стейкхолдерів, студентів та академічної 

спільноти щодо оновлення й модернізації освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Мохненко А.С. доповів про пропозиції студентів денної та заочної 

форми навчання: 

Голуб О.В. запропонувала внести в ОП дисципліни, пов’язані з 

санацією та банкрутством суб’єктів господарювання; 

Костіна А.С. запропонувала внести в ОП дисципліни, пов’язані з 

фінансовим ринком; 

Вороной Д.І. запропонував збільшити блок дисциплін, пов’язаних зі 

страхуванням. 

Федорчук О.М. запропонував перенести в вибірковий компонент 

дисципліну «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та внести в 

перелік обов’язкових компонент дисципліну «Фінанси підприємств». 

Петренко В.С. внесла пропозицію щодо внесення в перелік 

обов’язкових компонент дисципліну «Венчурний бізнес». 

Мельникова К.В. зазначила про включення у перелік вибіркових 

компонент дисципліни «Економічна безпека підприємства та оцінювання 

господарських рішень». 

Мохненко А.С. додав, що для покращення якості знань студентів 

потрібно внести зміни в силабуси дисциплін «Бухгалтерський облік та 

аудит» та «Аудиторська діяльність». 

Крамаровська Л.П., Ворона С.І. запропонували ввести в ОП 

дисципліни, пов’язані з веденням біржової діяльності та функціонуванням 

державних фінансів.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги пропозиції студентів та академічної спільноти. 

Спираючись на думку студентів, додати до переліку обов’язкових 

компонентів дисципліни «Фінансовий ринок», «Біржова справа», «Державні 

фінанси», до переліку вибіркових компонентів дисципліни «Фінансова 

санація та банкрутство», «Ринок фінансових послуг», «Ринок страхових 

послуг», «Страховий менеджмент». 

 

Голова       Мохненко А.С. 

Секретар         Фурдак М.М. 

 
 


