
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

ДО ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»  

ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка»  

2021 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. 

Ознайомившись з 

проєктом освітньо-

професійної програми 

«Економіка підприємства» 

ОС «Магістр» 

спеціальності 051 

«Економіка» на 2021-2022 

н.р., з метою більш повної 

її відповідності Стандарту 

вищої освіти та кращого 

володіння здобувачами 

вищої освіти загальними 

та фаховими 

компетентностями, 

зокрема вміти обирати 

ефективні методи 

управління економічною 

діяльністю та оцінювати 

можливі ризики, володіти 

компетентностями циклу 

фахової підготовки 

(ПРН7, ПРН9, ПРН13) 

пропоную в освітньо-

професійну програму 

«Економіка підприємства» 

та навчальному плані на 

2021-2022 н.р. ввести 

дисципліну «Антикризове 

управління 

підприємством». 

 Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол № 5 

від 31 березня 

2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 

2.  Петровський 

Володимир 

Михайлович  

Голова 

Саранчуківської ОТГ 

(голова Ради 

роботодавців 

факультету). 

При обговоренні проєкту 

ОПП на засіданні ради 

роботодавців, за 

рішенням якої є 

пропозиція вилучити із 

вибіркової складової 

ОПП дисципліну 

«Біржовий ринок», так як 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол № 5 

від 31 березня 

2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 



дана дисципліна не зовсім 

відповідає спеціальності. 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 

3.  Лук’янова  

Марія 

Михайлівна 

 Стейкхолдер. 

Перший заступник 

міського голови з 

економіки, кандидат 

економічних наук, 

випускниця 

факультету економіки 

і 

природокористування. 

З метою більш повної 

відповідності Стандарту 

вищої освіти з даної 

спеціальності зокрема для 

володіння фаховими 

компетентностями (СК4, 

ПРН10), пропоную ввести 

до обов’язкової складової 

ОПП «Економіка 

підприємства» ОС 

«Магістр» на 2021-2022 

н.р. дисципліну 

«Інформаційні системи і 

технології в управлінні 

підприємством».  

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол № 5 

від 31 березня 

2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 

4. Николин 

Леся 

Голова студентської 

ради факультету 

економіки і 

природокористування. 

За рішенням студентської 

ради факультету 

економіки і 

природокористування 

пропоную вилучити із 

вибіркових компонентів 

дисципліну «Міжнародна 

торгівля». та збільшити 

аудиторні години на 

вивчення дисципліни 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням). 

Затвердити  вибіркові 

компоненти за 

уподобанням студентів: 

«Аграрна політика» та 

«Управління людськими 

ресурсами. 

Засідання 

студентського 

самоврядування. 

Протокол №1від 

9 березня 2021р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 



5. Єрмаков 

Олександр 

Юхимович 

Доктор економічних 

наук, професор 

НУБіП України, 

гарант ОПП 

«Економіка 

підприємства» НУБіП 

України. 

З метою відповідності 

ОПП Стандарту вищої 

освіти та більш повного 

володіння фаховими 

компетентностями (СК1, 

СК10, ПРН7, ПРН14) 

пропоную ввести до 

обов’язкової складової 

ОПП «Економіка 

підприємства» ОС 

«Магістр» спеціальності 

«Економіка» на 2021-2022 

н.р. дисципліну 

«Стратегічне управління 

підприємством». 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 

6. Гуменюк 

Володимир 

Ігорович 

Стейкхолдер. 

Головний бухгалтер 

ТОВ «Жива земля 

Потутори», керівник 

МПП «Еко-Актив»,  

випускник 

факультету. 

Пропоную дисципліну 

«Конкурентоспроможність 

підприємства» перенести з 

обов’язкових компонентів 

ОПП до вибіркових 

компонентів ОПП. 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол № 5 

від 31 березня 

2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021 р. 

7. Тиха 

Світлана 

Іванівна 

Стейкхолдер. 

Керуюча продажами 

Тернопільської філії 

ПАТ Страхової групи 

«ТАС», випускниця 

магістратури 

факультету. 

Пропоную до 

обов’язкових компонентів 

ОПП ввести дисципліну 

«Економіка розвитку». 

Засідання Ради 

роботодавців. 

Протокол № 5 

від 31 березня 

2021 р. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від 2 квітня 

2021р. 



8 Христенко 

Галина 

Михайлівна 

Член проєктної групи 

освітньо-професійної 

програми «Економіка 

підприємства», 

кандидат економічних 

наук, доцент. 

Підтримую пропозицію 

щодо дисципліни 

«Конкурентоспроможність 

підприємства» та 

пропоную дисципліну 

«Виробнича економіка» 

також перенести з 

обов’язкових компонентів 

ОПП до вибіркових ОПП, 

так як дані дисципліни не 

в повній мірі відповідають 

нормативному змісту 

підготовки здобувачів. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від  

2 квітня 2021р. 

9. Ярема 

Любов 

Василівна  

Член проєктної групи 

ОПП «Економіка 

підприємства», 

кандидат економічних 

наук,доцент, декан 

факультету. 

 

Для повної відповідності 

ОПП «Економіка 

підприємства» Стандарту 

вищої освіти з даної 

спеціальності підтримую 

провести зміни в ОПП 

згідно вище названих 

пропозицій.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію на 

засіданні 

кафедри 

економіки 

підприємства. 

Протокол №15 

від  

2 квітня 2021р. 
 


