
Витяг з протоколу № 7 

засідання кафедри економіки підприємства 

 Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

від «28» листопада 2019 року 

 

УСЬОГО членів кафедри – 12 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.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 робочих груп з розробки переліку вибіркових дисциплін  к.е.н., 

доцент Герчанівська С. В., голова студентської ради – Берчук Марія. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін для освітньо-

професійної програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 2020 року вступу. 

 

СЛУХАЛИ: зав. кафедри економіки підприємства Гурську І.С. про вимоги 

щодо формування освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» ОС 

«Магістр» та важливість формування вибіркової складової ОПП. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Христенко Г.М. - член проєктної групи ОПП «Економіка 

підприємства» ОС «Магістр», яка внесла пропозицію, за рекомендацією робочої 

групи, до переліку вільного вибору дисциплін циклу загальної і професійної 

підготовки фахівців за ОПП «Економіка підприємства» ОС «Магістр» включити 

наступні дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», 

«Аграрна політика», «Агробізнес: розвиток і оцінка», «Оподаткування суб’єктів 

господарювання і фізичних осіб», «Біржовий ринок», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Бізнес планування підприємницької діяльності», 

«Моделювання в управлінні виробничими системами». 

Берчук Марія - голова студентської ради факультету економіки і 

природокористування, яка підтримала пропозиції членів проєктних груп щодо 

вибіркових компонентів ОПП. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік вибіркових компонентів для освітньо-професійної 



програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2020 року вступу. 

2. Рекомендувати методичній та вченій раді факультету економіки і 

природокористування обговорити і затвердити перелік дисциплін вільного 

вибору дисциплін циклу загальної і професійної підготовки фахівців за освітньо-

професійною програмою «Економіка підприємства» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 2020 року вступу. 

 

 

 

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

 

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

 


