
Витяг з протоколу № 1 

засідання кафедри економіки підприємства 

 Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

від «31» серпня 2020 року 

 

УСЬОГО членів кафедри – 8 осіб 

 

 

Присутні: д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н., доцент  Гурська І.С., к.е.н., 

доцент Ярема Л.В., к.е.н., доцент Замора О.І., к.геог.н., доцент Герасимів З.М., 

к.е.н., доцент Христенко Г.М., д.е.н., професор Судомир С.М., к.е.н., доцент 

Федуняк І.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти щодо 

вибору дисциплін спеціальної (фахової) підготовки та вибіркових дисциплін за 

уподобанням на 2020-2021 н.р. 

 

1. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри економіки підприємства Гурську І.С. з 

інформацією щодо забезпечення процедури вибору здобувачами вищої освіти 

дисциплін спеціальної (фахової) підготовки та вибіркових дисциплін за 

уподобанням відповідно до нормативних документів інституту: Положення про 

організацію освітнього процесу БАТІ, Порядку формування та вибору 

студентами вибіркових дисциплін освітніх програм БАТІ.  

Відповідно до цього здобувачів вищої освіти ознайомлено і переліком 

вибіркових освітніх компонент. Всіх вимог щодо процедурного проведення 

вибору дисциплін здобувачами дотримано. Результати анкетування здобувачів 

вищої освіти ОС «Магістр» щодо вибору дисциплін спеціальної (фахової) 

підготовки наступні:  

Вибірковий блок 1: 

Економіка розвитку – 71,4%; 

Стратегічний аналіз в управлінні підприємством – 19%; 

Оцінка ризиків в агробізнесі – 9,6%. 

Вибірковий блок 2: 

Глобальна економіка – 76,2%; 

Соціальна економіка – 14,3%; 

Макроекономічна політика – 9,5%. 

Вибірковий блок 3:  

Біржовий ринок – 76,2%; 

Міжнародна торгівля – 19%; 

Кон’юнктура галузевих ринків – 4,8%. 

Із запропонованого переліку вибору дисциплін за уподобанням із 

загальноінститутського списку 95,2% опитаних обрали дисципліну «Управління 

людськими ресурсами», 66,7% ‒ дисципліну «Аграрна політика». 



 

ВИСТУПИЛИ:  

Доцент кафедри економіки підприємства Федуняк І.О., який запропонував 

затвердити відкритим голосуванням результати вибору здобувачами вищої 

освіти дисциплін спеціальної (фахової) підготовки та вибіркових дисциплін за 

уподобанням.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» ‒ одноголосно «ПРОТИ» ‒ немає «УТРИМАЛИСЬ» 

‒ немає  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити результати вибору здобувачами вищої освіти спеціальності 

051 «Економіка» вибіркових дисциплін спеціальної (фахової) підготовки другого 

(магістерського) рівня:  

- на І семестр 2020-2021 н.р. – Економіка розвитку; 

- на І семестр 2020-2021 н.р. – Глобальна економіка; 

- на І семестр 2020-2021 н.р. – Біржовий ринок. 

2. Затвердити результати вибору здобувачами вищої освіти вибіркових 

дисциплін за уподобанням для ОС «Магістр»:  

- на ІІ семестр 2020-2021 н.р. – Управління людськими ресурсами;  

- на ІІ семестр 2020-2021 н.р. – Аграрна політика.  

 

 

 

 

Зав. кафедри, к.е.н., доцент __________________ Ірина ГУРСЬКА 

 

Секретар кафедри, к.геогр.н., доцент ___________ Зоряна ГЕРАСИМІВ 


