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Засідання робочої групи з розробки переліку вибіркових дисциплін 

для ОПП ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» 2021 року вступу.  

 

20 жовтня 2020 р.        м. Бережани 

Присутні: 

Голова групи - Ярема Л.В., декан факультету економіки і 

природокористування; 

Члени групи: 

Гурська І.С., завідувачка кафедри економіка підприємства; 

Герчанівська С.В., завідувачка кафедри обліку і аудиту; 

Герасимів З.М., доцент кафедри економіки підприємства; 

Судомир С.М., професор кафедри економіки підприємства; 

Павлів О.В., завідувач кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування; 

Жибак М.М., керівник проєктної групи ОПП «Економіка підприємства» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»; 

науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства, 

Петровський В.М., голова ради роботодавців факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обговорення та розробка переліку вибіркових дисциплін для 

формування проєкту освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства» ОС «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» 2021 року 

вступу. 

 

СЛУХАЛИ: Ярему Л.В. Про формування вибіркової складової навчальних 

планів підготовки фахівців для забезпечення реалізації здобувачами вищої освіти 

права на формування індивідуальної освітньої траєкторії. У своєму виступі 

закцентувала увагу на необхідності у ОПП навчальних дисциплін, які 

відповідають Стандарту вищої освіти з даної спеціальності та вибіркових 

компонентах, які розкривають та доповнюють загальні і фахові компетентності 

здобувачів вищої освіти. 

 



ВИСТУПИЛИ: НПП кафедри – Любов Ярема, Галина Христенко, 

Оксана Замора, Ігор Федуняк, Ірина Гурська з презентацією дисциплін 

вільного вибору для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти для спеціальності 051 «Економіка», які можуть викладатись в 2021-

2022 н.р. 

Володимир Петровський - голова ради роботодавців факультету, який 

наголосив, що на раді роботодавців більш детальніше буде розглянуте питання 

вибіркової складової і додатково будуть сформовані пропозиції. 

Любов Ярема – враховуючи пропозиції робочої групи, науково-

педагогічних працівників запропонувала до вибіркових компонентів ОПП 

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

спеціальності 051 «Економіка» віднести 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». 

Галина Христенко - внесла пропозицію з загального переліку вибіркових 

компонентів до вибіркових компонентів віднести наступні дисципліни: 

«Управління людськими ресурсами», «Аграрна політика». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати запропонований перелік дисциплін вільного вибору для 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки фахівців 

ОС «Магістр» 2021 року вступу для розгляду та погодження на кафедрі 

економіки підприємства. 

 

 

Голова робочої групи ______________________ Любов ЯРЕМА 
 

Секретар робочої групи ______________________ Ірина ГУРСЬКА 


