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Засідання робочої групи з обговорення проєктів освітньо-професійних 

програм «Економіка підприємства» ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» 2021 року вступу.  

 

10 лютого 2021 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 проєктів освітньо-професійних програм «Економіка 

підприємства» ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка» 2021 року вступу. 

 

СЛУХАЛИ: 

Жибака М.М. - гаранта ОПП «Економіка підприємства» ОС «Магістр» 

зі спеціальності 051 «Економіка», який відмітив, що вибіркові компоненти 

ОПП «Економіка підприємства» ОС «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» 

обговорені і затвердженні на засіданнях кафедри економіка підприємства, 

методичній і вченій раді факультету економіки природокористування і 

рекомендовані до затвердження. В цілому ОПП розкриває загальні і фахові 



компетентності, має сформовану мету, відповідне кадрове та матеріально- 

технічне забезпечення і пропонується на обговорення. 

СЛУХАЛИ: 

Гурську І.С. - гаранта ОПП «Економіка підприємства» ОС «Бакалавр» 

зі спеціальності 051 «Економіка», яка відмітила, що вибіркові компоненти 

ОПП «Економіка підприємства» ОС «Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка» обговорені і затвердженні на засіданнях кафедри економіка 

підприємства, методичній і вченій раді факультету економіки 

природокористування і рекомендовані до затвердження. В цілому ОПП 

розкриває загальні і фахові компетентності, має сформовану мету, відповідне 

кадрове та матеріально- технічне забезпечення і пропонується на обговорення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

НПП кафедри - Любов Ярема, Оксана Замора, Ігор Федуняк, Галина 

Христенко,  

голова ради роботодавців факультету - Володимир Петровський.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати проєкти освітньо-професійних програм «Економіка 

підприємства» для підготовки фахівців ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» 2021 року вступу для обговорення на раді 

роботодавців, засіданні студентського активу, розгляду та погодження на 

кафедрі економіки підприємства з наступним затвердженням на методичній та 

вченій раді факультету та інституту. 

 

 

Голова робочої групи ______________________ Любов ЯРЕМА 
 

Секретар робочої групи ______________________ Ірина ГУРСЬКА 


