
Витяг з протоколу № 13 

засідання кафедри економіки підприємства 

 Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

від «23» березня 2020 року 

УСЬОГО членів кафедри – 12 осіб 

 

Присутні: д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н., доцент Ярема Л.В., 

к.е.н., доцент Замора О.І., к.е.н., доцент Христенко Г.М., к.е.н., доцент 

Колос З.В., д.е.н., професор Судомир С.М., к.е.н., доцент Федуняк І.О., к.е.н., 

доцент Габор В.С., к. геогр.н., доцент Герасимів З.М., к.геогр.н., доцент 

Підлужна О.Б., лаборант Висоцький К.Р. 

Члени проєктних груп  к.е.н., доцент Герчанівська С.В., голова 

студентської ради – Берчук Марія, голова ради роботодавців факультету – 

Петровський В.М., стейкхолдери – Бурштинська Н.І., Цепліцький В.Я., 

випускники факультету, стейкхолдери – Гуменюк В.І., Гуцал М.В., 

завідувачка кафедри економіки АПК НУБіП України – д.е.н., професор 

Рогач С.М., професор кафедри прикладної економіки Івано-Франківського 

національного технічного університету – д.е.н., професор Данилюк М.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства» для ОС «Магістр» 2020 року вступу. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гурську І.С. – зав. кафедри економіки підприємства 

«Про освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» для ОС 

«Магістр» 2020 року вступу», яка відзначила, що під час обговорення до 

ОПП поступило ряд пропозицій і зауважень зі сторони гарантів ОПП, 

роботодавців та студентів, які необхідно врахувати і подати до ОПП на 

затвердження, а також 4 березня 2020 р. прийнятий Стандарт вищої освіти 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

051 «Економіка», що відповідно зумовлює внести відповідні корективи до 

ОПП з метою приведення її у відповідність до Стандарту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Бурштинська Н.І. - стейкхолдер. Враховуючи вимоги Стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 051 «Економіка» для здобувачів вищої освіти 

ОС «Магістр», затвердженого 4 березні 2020 р., з метою забезпечення 

формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти, 

здатності вирішувати дослідницькі й управлінські завдання, проблеми 

функціонування економічних систем, вважаємо доцільним врахувати в 

освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства» 2020 року вступу 

наступне: для більш повного розкриття фахових компетентностей підготовки 

фахівців за названою освітньо-професійною програмою вилучити із переліку 



обов’язкових компонент дисципліну «Комп’ютерні технології в обліку, 

оподаткуванні і аудиті», а з переліку вибіркових – «Оподаткування суб’єктів 

господарювання і фізичних осіб», так як ці дисципліни більше розкривають 

фахові компетентності зі спеціальності «Облік і оподаткування» та 

доповнити дисциплінами фахового спрямування. 

Петровський В.М. – голова ради роботодавців факультету. Щодо 

практичної складової освітньо-професійної програми пропоную виключити із 

переліку обов’язкових компонент навчальну практику, так як навчальна 

практика частково дублює теми практичних занять із дисципліни 

«Методологія наукових досліджень». 

Гуцал М. В. – стейкхолдер, випускник факультету економіки і 

природокористування. З метою кращого набуття практичних 

компетентностей більше практикувати проведення практичних занять на 

виробництві та залучати виробничників до проведення аудиторних занять. 

Гуменюк В. І. - стейкхолдер, випускник факультету економіки і 

природокористування. Для забезпечення якості підготовки магістерських 

робіт рекомендую модернізувати лабораторію економіко-математичного 

моделювання та підготовки бакалаврських та магістерських робіт. 

Христенко Г.М. – к.е.н., доцент, член проєктної групи освітньо-

професійної програми «Економіка підприємства». Відповідно до Положення 

щодо розробки освітньо-професійних програм, доцільно оптимізувати 

кількість навчальних дисциплін та не допускати повторення окремих тем. 

Враховуючи те, що дисципліна «Проектування підприємницької діяльності в 

АПК» може бути складовою дисципліни «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності», пропоную вилучити дисципліну 

«Проектування підприємницької діяльності в АПК» з ОПП та навчального 

плану. 

Берчук Марія - голова студентської ради факультету економіки і 

природокористування. Вважаю доцільним підтримати пропозицію щодо 

об’єднання дисциплін «Бізнес-планування підприємницької діяльності» та 

«Проектування підприємницької діяльності в АПК», а також врахувати 

пропозиції студентського активу – виробничу практику зменшити на 1 

кредит, що дасть можливість продовжити термін підготовки магістерських 

робіт та затвердити вибіркові компоненти за уподобанням студентів 

дисципліни: «Аграрна політика» та «Управління людськими ресурсами». 

Рогач С.М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри 

економіки АПК НУБіП України. Дисципліни: «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Бізнес-діагностика», «Виробнича економіка» 

розкривають та доповнюють загальні та фахові компетентності, пропоную 

затвердити їх як обов’язкові компоненти ОПП за рішенням вченої ради 

інституту. 

Данилюк М.О. – доктор економічних наук, професор кафедри 

прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного 

університету відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 

«Економіка», пропоную внести в навчальний план ОС «Магістр»  дисципліну 

«Іноземна мова». 



Цепліцький В.Я. (заступник голови Ради роботодавців факультету) 

– Враховуючи те, що 04.03.2020 р. прийнятий Стандарт вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка», пропонуємо робочій групі та кафедрі 

економіки підприємства ще раз переглянути освітньо-професійну програму 

«Економіка підприємства» та навчальний план на 2020-2021 н. р. та привести 

їх у відповідність до Стандарту.  

Петровський В.М. - голова ради роботодавців. При розгляді ОПП 

радою роботодавців висловлені вище названі пропозиції, які пропоную 

підтримати та затвердити. Слід відмітити, що програма відповідає вимогам 

(кадровий склад, матеріально-технічна база) щодо підготовки фахівців та 

забезпечить їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

Жибак М.М. - доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-

професійної програми «Економіка підприємства». Враховуючи те, що 

04.03.2020 р. прийнятий Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 

«Економіка», з метою приведення ОПП у відповідність до Стандарту 

пропоную підтримати рекомендації робочої групи, стейкхолдерів, 

випускників факультету, ради роботодавців, зав. кафедри НУБіП України, 

студентського активу – внести відповідні зміни в освітньо-професійну 

програму «Економіка підприємства» та навчальний план на 2020-2021 н. р. і 

рекомендувати її до затвердження на методичній та вченій раді факультету та 

інституту. 

Ярема Л.В. – кандидат економічних наук, доцент, член проєктної групи 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства». З метою 

приведення ОПП до Стандарту, враховуючи пропозиції гарантів ОПП, НПП 

кафедри економіки підприємства, роботодавців та студентів, внести 

відповідні зміни до ОПП «Економіка підприємства» ОС «Магістр», а саме: 

віднести до обов’язкових компонентів дисципліни: 

1. «Методологія наукових досліджень»; 

2. «Управлінська економіка»; 

3. «Управління проектами»; 

4. «Моделювання в управлінні виробничими системами»; 

5. «Бізнес-планування підприємницької діяльності»; 

6. «Конкурентоспроможність підприємства»; 

7. «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)»; 

8. «Виробнича економіка»; 

9. «Бізнес-діагностика»; 

10. «Корпоративна соціальна відповідальність». 

віднести до вибіркових компонентів дисципліни: 

1. «Економіка розвитку»; 

2. «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»; 

3. «Оцінка ризиків в агробізнесі»; 

4. «Глобальна економіка»; 

5. «Макроекономічна політика»; 

6. «Соціальна економіка»; 

7. «Біржовий ринок»; 

8. «Кон’юнктура галузевих ринків»; 

9. «Міжнародна торгівля»; 



10. «Аграрна політика»; 

11. «Управління людськими ресурсами». 

 

ВИСТУПИЛИ: Федуняк І.О., Замора О.І., Судомир С.М. - НПП 

кафедри економіки підприємства, які підтримали вищеназвані пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 21; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати подані пропозиції та затвердити освітньо-професійну 

програму «Економіка підприємства» для здобувачів другого рівня вищої 

освіти ОС «Магістр» 2020 року вступу і рекомендувати до затвердження на 

методичній та вченій радах факультету та інституту. 

2. Затвердити обов’язковими компонентами ОПП дисципліни: 

«Методологія наукових досліджень», «Управлінська економіка», 

«Управління проектами», «Моделювання в управлінні виробничими 

системами», «Бізнес-планування підприємницької діяльності», 

«Конкурентоспроможність підприємства», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Виробнича економіка», «Бізнес-діагностика», 

«Корпоративна соціальна відповідальність». 

3. Затвердити вибірковими компонентами ОПП дисципліни: «Економіка 

розвитку», «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством», «Оцінка 

ризиків в агробізнесі», «Глобальна економіка», «Макроекономічна політика», 

«Соціальна економіка», «Біржовий ринок», «Кон’юнктура галузевих ринків», 

«Міжнародна торгівля», «Аграрна політика», «Управління людськими 

ресурсами». 

4. Рекомендувати вченій раді інституту затвердити обов’язкові 

компоненти ОПП за рішенням вченої ради інституту дисципліни: 

«Корпоративна соціальна відповідальність», «Бізнес-діагностика», 

«Виробнича економіка». 

5. Рекомендувати вченій раді інституту затвердити вибіркові 

компоненти за уподобанням студентів дисципліни: «Аграрна політика», 

«Управління людськими ресурсами». 

 

 

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

 

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


