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2020 року вступу 

№ 

з/п 

ПІБ 

стейкхолдера 

Посада/назва 

підприємства 

Пропозиції Примітки 

1.  Бурштинська 

Надія 

Іванівна 

Стейкхолдер. 

Начальниця 

Бережанської ДПІ 

ГУ ДПС у 

Тернопільській 

області ДПС. 

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» на 

2020-2021н.р. 

наступне: для більш 

повного розкриття 

фахових 

компетентностей 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №2 

від     

10 березня 

2020 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р.  



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. 

2.  Петровський 

Володимир 

Михайлович  

Голова 

Саранчуківської 

ОТГ (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 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №2 

від     

10 березня 

2020 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 



теми практичних 

занять із дисципліни 

«Методологія 

наукових 

досліджень».  

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р. 

3.  Гуцал  

Михайло 

Васильович 

Стейкхолдер. 

Виконавчий 

директор ПАП 

«Нива», 

випускник 

магістратури 

З метою кращого 

набуття практичних 

компетентностей 

більше практикувати 

проведення 

практичних занять на 

виробництві та 

залучати 

виробничників до 

проведення 

аудиторних занять. 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №2 

від     

10 березня 

2020 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р. 

4 Гуменюк 

Володимир  

Ігорович 

Стейкхолдер. 

Головний 

бухгалтер ТОВ 

«Жива земля 

Потутори», 

керівник МПП 

«Еко-Актив, 

випускник 

факультету 

економіки і 

природокористува

ння. 

Для забезпечення 

якості підготовки 

магістерських робіт 

рекомендую 

модернізувати 

лабораторію 

економіко-

математичного 

моделювання та 

підготовки 

бакалаврських та 

магістерських робіт. 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол №2 

від     

10 березня 

2020р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р. 

5.  Цепліцький Стейкхолдер. Пропоную робочій Засідання Ради 



Володимир 

Ярославович  

Керуючий 

відділенням ПАТ 

«Державний 

ощадний банк 

України»  

групі та кафедрі 

економіки 

підприємства ще раз 

переглянути проєкт 

освітньо-професійної 

програми «Економіка 

підприємства» та 

навчальний план на 

2020-2021 н.р. та 

привести їх у 

відповідність до 

Стандарту. 

роботодавців. 

Протокол №2 

від     

10 березня 

2020 р.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р. 

6. Берчук 

Марія 

Голова 

студентської ради 

факультету 

Запропоновувала 

підтримати 

пропозицію 

роботодавців – 

виключити навчальну 

практику з переліку 

компонент, а також 

запропонувала 

зменшити на один 

кредит виробничу 

практику, що дасть 

можливість 

продовжити термін 

підготовки 

магістерських робіт.  

За рішенням 

студентської ради 

запропонувала 

затвердити вибіркові 

компоненти за 

уподобанням 

студентів 

дисципліни: 

Засідання 

студентського 

самоврядування. 

Протокол №1 

від 17 березня 

2020 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол № 13 

від  

23.03.2020 р. 



«Аграрна політика» 

та «Управління 

людськими 

ресурсами». 

7. Христенко 

Галина  

Михайлівна 

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.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол № 13 

від 

23.03.2020 р. 

8. Рогач  

Світлана  

Михайлівна 

Доктор 

економічних наук, 

професор, 

завідувачка 

кафедри 

економіки АПК 

НУБіП України 

Дисципліни: 

«Корпоративна 

соціальна 

відповідальність», 

«Бізнес-діагностика», 

«Виробнича 

економіка» 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 



розкривають та 

доповнюють загальні 

та фахові 

компетентності, 

пропоную затвердити 

їх як обов’язкові 

компоненти ОПП за 

рішенням вченої ради 

інституту. 

Протокол № 13 

від  

23.03.2020 р. 

9.  Данилюк 

Микола 

Олексійович 

Доктор 

економічних наук, 

професор кафедри 

прикладної 

економіки Івано-

Франківського        

національного 

технічного 

університету 

Пропоную привести 

у відповідність ОП 

до Стандарту вищої 

освіти, зокрема для 

забезпечення 

виконання  СК2 та 

ПРН3  ввести 

дисципліну 

«Іноземна мова» (за 

професійним 

спрямуванням). 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №13 

від  

23.03.2020 р. 

 


