
Відокремлений підрозділ  

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України  

«Бережанський агротехнічний інститут» 

Факультет «Економіки і природокористування» 

 

Протокол №8 

засідання Ради роботодавців 

 

3 листопада 2022 р.                                                                       м. Бережани 

 

Голова: Петровський Володимир Михайлович, голова Саранчуківської 

сільської ради ОТГ, 

Секретар: Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Присутні: 

Петровський Володимир Михайлович, Цепліцький Володимир 

Ярославович, Лук’янова Марія Михайлівна, Лещук Степан Михайлович, 

Бурштинська Надія Іванівна, Тиха Світлана Іванівна, Гуменюк Володимир 

Ігорович, Макар Василь Гілярович, Люшняк Микола Володимирович, Попіль 

Казимир Ярославович, Луців Ігор Мирославович, Мельничук Олена Віталіївна, 

Шевців Марія Василівна, Мигович Ірина Станіславівна, Яріш Роман 

Олексійович, Дрозд Наталія Юріївна, Кладочний Віталій Іванович, 

Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Запрошені: 

Ярема Любов Василівна, декан факультету економіки і 

природокористування;  

Романчук Ігор Богданович, комерційний директор ТзОВ 

«Бучачагрохлібпром». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про підсумки роботи Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування у 2021-2022 н.р. і затвердження плану роботи на 2022-

2023 навчальний рік. 

2. Про освітнє середовище та стан підготовки до акредитації освітніх 

програм «Менеджмент» і «Туризм» першого (бакалаврського) та «Економіка 

підприємства» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 



3. Про оновлення переліку вибіркових компонент освітніх програм 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

4. Про організацію практичного навчання здобувачів вищої освіти 

факультету економіки і природокористування. 

5. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за порядок денний. 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

1. СЛУХАЛИ: Петровського В.М., який підвів підсумки роботи Ради 

роботодавців факультету економіки і природокористування у 2021-2022 н.р. і 

окреслив кроки з боку Ради роботодавців в рамках співпраці з факультетом. 

Впродовж 2021-2022 н.р. велась систематична робота роботодавців та 

факультету економіки і природокористування у питаннях підвищення 

компетентності, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення, 

реалізації ресурсної підтримки виробничих практик здобувачів вищої освіти, 

проведені постійного моніторингу якості підготовки випускників. 

Доповідач зазначив необхідність розширення складу Ради роботодавців 

факультету економіки і природокористування з метою удосконалення 

організації освітнього процесу на факультеті, напрацювання комплексу 

актуальних питань, що виникають на ринку праці і потребують вирішення 

через підготовку фахівців, які володіють компетентностями, необхідними для 

успішного працевлаштування і затребуваними на ринку праці, а також 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Запропонував ввести до складу 

Ради роботодавців факультету: 

✓ Романчука Ігоря Богдановича – комерційного директор ТзОВ 

«Бучачагрохлібпром». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

Петровський В.М. запропонував наступний план роботи Ради 

роботодавців на 2022-2023 навчальний рік. 

№ Заходи Дата 

проведення 

Доповідачі 

Перше засідання 

1. Про підсумки роботи Ради роботодавців факультету 

економіки і природокористування у 2021-2022 н.р. і 

Жовтень -

листопад 

Петровський 

В.М., 



 

ВИСТУПИВ: 

Цепліцький В.Я., який доповнив доповідача і запропонував затвердити 

звіт про роботу Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування за 2021-2022 н.р., план роботи на 2022-2023 навчальний 

рік та оновити склад Ради роботодавців факультету і поставив питання на 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

- Затвердити звіт про роботу Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування за 2021-2022 н.р.  

- Співпрацю факультету економіки і природокористування і підприємств, 

представники яких є членами Ради роботодавців визнати результативною.  

- Факультету економіки і природокористування та представникам 

затвердження плану роботи на 2022-2023 навчальний рік. 2022 року Ярема Л.В., 

Судомир 

С.М., 

Луговий 

Б.В., 

Христенко 

Г.М. 

2. Про освітнє середовище та стан підготовки до акредитації 

освітніх програм «Менеджмент» і «Туризм»  першого 

(бакалаврського) та «Економіка підприємства»  другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

3. Про оновлення переліку вибіркових компонент освітніх 

програм першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

4. Про організацію практичного навчання здобувачів вищої 

освіти факультету економіки і природокористування. 

5. Різне. 

Друге засідання 

1. Обговорення проєктів освітньо-професійних програм, 

навчальних планів та каталогів вибіркових дисциплін ОС 

«Бакалавр» зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік 

і оподаткування», 101 «Екологія», 073 «Менеджмент», 242 

«Туризм» для вступників 2023 року. 

Лютий -

березень 

2023 року 

Гаранти 

освітніх 

програм, 

Петровський 

В.М. 

2. Обговорення проєкту освітньо-професійної програми, 

навчального плану та каталогу вибіркових дисциплін ОС 

«Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» для вступників 

2023 року. 

3. Про оновлення тематики кваліфікаційних бакалаврських та 

магістерських робіт. 

4. Про роль членів Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування у профорієнтаційній роботі, 

покращення якості навчального процесу. 

5. Різне. 



роботодавців посилити всебічну співпрацю в напрямках розробки спільних 

наукових проектів, обговорення освітніх програм, залучення представників 

роботодавців до викладання дисциплін, проведення майстер-класів, оновлення 

матеріально-технічної бази лабораторій факультету, забезпечення 

працевлаштування випускників, проведення профорієнтаційної роботи.  

- Затвердити план роботи Ради роботодавців факультету на 2022-2023 

навчальний рік. 

- Оновити склад Ради роботодавців факультету. 

 

2. СЛУХАЛИ: Ярему Л.В., яка визначила завдання по підвищенню якості 

підготовки фахівців та стан підготовки до акредитації освітньо-професійних 

програм «Менеджмент» і «Туризм» першого (бакалаврського) та «Економіка 

підприємства» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ярема Л.В. 

ознайомила з існуючою практикою моніторингу і перегляду освітніх програм 

на кафедрах, розповіла яким чином цілі освітньої програми і програмні 

результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку 

спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також 

досвіду аналогічних вітчизняних й іноземних освітніх програм. Вона 

наголосила, що ключову роль у забезпеченні змісту та якості професійної 

освіти має відігравати роботодавець. У цьому процесі мають значення 

регулярне оновлення освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, а 

також залучення всіх зацікавлених сторін до покращення якості освіти. 

Співпраця з роботодавцями не має обмежуватися проєктуванням освітніх 

програм. Якісна програма має бути гнучкою, реагувати на виклики часу, 

змінюватися в разі потреби. Тому періодичне обговорення з роботодавцями 

діючої програми, її елементів допоможе вчасно внести необхідні корективи за 

необхідності та зреагувати на актуальні запити. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гаранти освітніх програм: «Менеджмент» – професор Судомир С.М., 

«Туризм» – доцент Луговий Б.В., «Економіка підприємства» – доцент 

Христенко Г.М., які представили свої освітні програми, розкрили їх 

унікальність, фокус та особливість підготовки здобувачів, коротко надали 

інформацію щодо тих частин програми, які є визначальними у формуванні 

компетентностей та результатів навчання, доповіли про стан підготовки до 

акредитацій. Вони проінформували стейкхолдерів стосовно того, що пропозиції 

та рекомендації роботодавців і студентів, які висловлені на попередніх 

зустрічах, були враховані кафедрами під час перегляду освітніх програм, а 

також за їх рекомендацією було введено низку нових вибіркових дисциплін, які 



спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за 

кожною із спеціальностей та надають можливість здійснення поглибленої 

підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності, 

сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх 

інтересів. Виступаючі наголосили, що важливим моментом для підготовки 

фахівців з даних спеціальностей є необхідність удосконалення навичок 

написання наукових робіт, поєднання практичної і теоретичної підготовки при 

написанні курсових та випускних робіт. 

Петровський В.М., який поділився з учасниками круглого столу своїм 

баченням підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці та вніс 

пропозицію щодо перегляду освітніх програм на предмет наявності в них тих 

дисциплін, які передбачають формування у здобувачів вищої освіти 

комунікативних, лідерських компетентностей, уміння приймати відповідні 

управлінські рішення тощо. 

Цепліцький В.Я., який закцентував увагу на актуальності освітніх 

програм та відповідності викликам сьогодення. 

Ярема Л.В., яка наголосила на тому, що завдяки тісній співпраці з 

членами Ради роботодавців факультету економіки і природокористування, їх 

рекомендаціям та практичним порадам вдалося оновити освітньо-професійні 

програми «Менеджмент» і «Туризм» першого (бакалаврського) та «Економіка 

підприємства» другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які чітко 

відповідають вимогам ринку праці та враховують найновітніші тенденцій 

розвитку цих сфер життєдіяльності суспільства.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію гарантів освітніх програм «Менеджмент» і «Туризм» 

першого (бакалаврського) та «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти взяти до відома.  

2. Визнати позитивним стан підготовки до акредитації освітніх програм 

«Менеджмент» і «Туризм» першого (бакалаврського) та «Економіка 

підприємства» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

3. Посилити підготовку до акредитації освітніх програм «Менеджмент» і 

«Туризм» першого (бакалаврського) та «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти в частині співпраці з роботодавцями. 

 



3. СЛУХАЛИ: Петровського В.М., який обґрунтував необхідність 

оновлення переліку вибіркових компонент освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Луців І.М., який запропонував ввести до вибіркової складової освітньо-

професійних програм дисциплін, пов’язаних із вивченням: міжнародної 

торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних відносин, 

оцінкою кон’юнктури світових ринків, міжнародного права, які сприятимуть 

підвищенню конкурентоспроможності випускників. 

Мельничук О.В., яка відмітила, що туризм тісно пов’язаний з 

економікою, і тому запропонувала до вибіркових компонент освітньо-

професійної програми «Туризм» включити також економічні дисципліни. 

Гуменюк В.І., який запропонував у зв’язку із вимогами сьогодення 

збільшити кількість аудиторних годин на вивчення вибіркової дисципліни 

«Облік у зарубіжних країнах» ОПП «Облік і аудит». 

Кладочний В.І., який відмітив, що в умовах воєнного стану особливого 

значення набуває інноваційна та наукова складова виробничо-господарської 

діяльності економічних суб’єктів, а також запропонував до вибіркових 

компонент ОПП ввести дисципліну «Логістика». Відмітив, що в навчальному 

процесі важливо використовувати нові освітні технології щодо методики й 

організації виробництва та управління підприємством, наголосив на важливості 

поряд із набуттям фундаментальних знань, ще й формування у випускників 

бакалаврату і магістратури таких soft skills, як вміння презентувати себе та свої 

знання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Врахувати запропоновані пропозиції роботодавців при оновленні переліку 

вибіркових компонент освітніх програм першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

4. СЛУХАЛИ: Ярему Л.В., яка доповіла про організацію практичного 

навчання здобувачів вищої освіти факультету економіки і 

природокористування. Очільниця факультету звернула увагу на формування 

якісних змін у свідомості роботодавців, освітян та студентів, спрямованих на 



розуміння нерозривності понять освіта—>знання—>практика—>досвід—

>конкурентність на ринку праці—>сталий розвиток держави. Підкреслюючи 

важливість проведеної роботи, вона наголосила на необхідності посилення 

уваги на розширенні баз практик та стажування студентів на виробництві. Вона 

запропонувала продовжувати активне залучення фахівців-практиків від 

роботодавців для проведення аудиторних занять зі здобувачами вищої освіти у 

2022-2023 н.р., зокрема в режимі онлайн. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гуменюк В.І., який відзначив, що його підприємство має багаторічний 

досвід співпраці із факультетом економіки і природокористування стосовно 

підвищення кваліфікації НПП, проходження практики здобувачами вищої 

освіти і працевлаштування випускників, вказав на високий рівень підготовки 

здобувачів, які проходили виробничу практику на його підприємстві та 

наголосив на актуальності проблеми практичної підготовки. 

Луців І.М., який поділився з учасниками зустрічі своїм баченням 

підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці та необхідності 

формування у здобувачів вищої освіти комунікативних, лідерських 

компетентностей, уміння приймати відповідні управлінські рішення, 

підкреслив важливість все більш широкого впровадження елементів дуальної 

форми здобуття освіти та продовжити практику залучення фахівців до читання 

гостьових лекцій, семінарів, практичних занять. Він наголосив на необхідності 

посилення практичної підготовки студентів факультету економіки і 

природокористування й запросив відвідати ТзОВ «Бучачагрохлібпром». 

Кладочний В.І., який акцентував увагу присутніх на тому, що управління 

аграрним бізнесом, від малих виробників до великих компаній, потребує 

висококваліфікованих кадрів, оскільки глобальні виклики потребують фахівців 

у аграрній сфері, здатних адекватно реагувати на ці виклики. Для підготовки 

таких фахівців наше підприємство буде сприяти факультету економіки і 

природокористування удосконалювати підготовку студентів шляхом 

стажування та надання баз практик для формування необхідних на ринку праці 

компетентностей.  

Лук'янова М.М., яка зацікавила присутніх пізнавальною розповіддю про 

роботу в органах місцевого самоврядування, про компетентності, які вкрай 

необхідні для сучасного публічного службовця і запросила для проходження 

практики студентів у територіальну громаду. 

Цепліцький В.Я., який закцентував увагу на важливості оволодіння 

здобувачами управлінських компетентностей з урахуванням особливостей 



функціонування сучасних підприємств, а також надав рекомендації щодо 

використання практичної складової при написанні випускних робіт. 

Мельничук О.В., яка внесла пропозиції щодо формування та розвитку 

професійних компетентностей у студентів, спрямованих на вивчення спектру 

видів туризму, організацію походів, проведення туристичних заходів, участі у 

змаганнях. Вона запропонувала проводити такі заходи як на базі ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут», так і під час організації 

спільних експедицій з вивчення туристичних можливостей в сільському 

зеленому туризмі.  

Мигович І.С., яка акцентувала увагу на важливості та перспективах 

сільського туризму у вирішенні проблем села та необхідності залучити 

здобувачів вищої освіти до збереження національних традицій, культурної 

спадщини та екології саме через сільський зелений туризм. 

Петровський В.М., який підтримав пропозиції виступаючих щодо 

необхідності посилення практичної підготовки студентів та зауважив, що реалії 

життя вимагають напрацювання навичок ведення малого та середнього бізнесу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Кафедрам факультету економіки і природокористування здійснити 

заходи та посилити роботу щодо заключення договорів, меморандумів про 

співпрацю за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

073 «Менеджмент», 242 «Туризм», 101 «Екологія» ОС «Бакалавр» та 051 

«Економіка» ОС «Магістр» з організаціями, установами, підприємствами із 

залученням і сприянням роботодавців (стейкхолдєрів) з метою удосконалення 

освітнього процесу, а також практичної підготовки здобувачів вищої освіти в 

інституті. 

2. Продовжувати співпрацю на рівні кафедр з фахівцями-практиками, 

представниками від роботодавців, координувати взаємодію з навчальним 

відділом щодо внесення до розкладу занять фахівців-практиків від 

роботодавців для проведення лекцій, семінарських та практичних занять зі 

здобувачами вищої освіти у 2022-2023 н.р., зокрема в режимі онлайн. 

 

Голова Ради роботодавців факультету __________ Володимир Петровський 
 

 

Секретар Ради роботодавців факультету  _________   Ірина Стемковська 


