
Витяг з протоколу № 15 

засідання кафедри економіки підприємства 

 Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

від «2» квітня 2021 року 

 

УСЬОГО членів кафедри – 8 осіб 

 

Присутні: д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н., доцент Ярема Л.В., к.е.н., 

доцент Замора О.І., к.е.н., доцент  Гурська І.С., к.геог.н., доцент Герасимів З.М., 

к.е.н., доцент Христенко Г.М., д.е.н., професор Судомир С.М., к.е.н., доцент 

Федуняк І.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників та випускників щодо оцінювання якості освітньо-професійної 

програми ОПП «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». 

2. Про затвердження освітньо-професійної програми ОПП «Економіка 

підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти підготовки фахівців 

2021 року вступу. 
 

1. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри економіки підприємства Гурську І.С., яка 

представила презентації результатів анкетування здобувачів вищої освіти, щодо 

оцінювання якості освітньої програми «Економіка підприємства» ОС «Магістр». 

Мета опитування полягала у визначенні можливості формування індивідуальної 

освітньої траєкторії; відповідності форм, методів навчання і викладання, 

дотримання вимог студентоцентрованого підходу та принципів академічної 

свободи.  

Для проведення опитування було запропоновано наступні анкети:  

- анкета щодо оцінювання якості освітньої програми «Економіка 

підприємства» здобувачами вищої освіти;  

- анкета оцінювання якості освітньої програми «Економіка підприємства» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти науково-педагогічними 

працівниками ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; 

 - анкета для опитування випускників щодо якості освітньої програми 

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

- анкета для опитування стейкхолдерів щодо змісту освітньо-професійної 

програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня.  

В опитуванні, шляхом анонімного анкетування, взяли участь 18 здобувачів 

вищої освіти, 9 науково-педагогічних працівників та 14 випускників. На основі 

аналізу результатів анкетування визначено сильні і слабкі сторони освітньої 

програми, а також освітні компоненти, які за думкою зацікавлених осіб 

необхідно включити і, які необхідно вилучити з освітньої програми для успішної 

роботи за спеціальністю.  



В опитуванні щодо змісту ОПП «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти взяли участь 10 зовнішніх стейкхолдерів. 

Результати анкетування показали наступне:  

- 100% опитаних повністю задоволенні змістом ОПП;  

- 100 % опитаних вважають ОПП «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівня підготовки фахівців 2021 року вступу актуальною і 

сучасною у системі підготовки фахівців у галузі економіки;  

- 70 % опитуваних вважають, що запропоновані в ОПП освітні компоненти 

(ОК) максимально сприяють оволодінню спеціальними (фаховими) 

компетентностями, 30 % - вважають, що в цілому сприяють;  

- 60% опитаних вважають, що запропоновані в ОПП освітні компоненти 

(ОК) максимально сприяють оволодінню загальними компетентностями, а 40 % 

вважають, що сприяють;  

- стейкхолдери зацікавлені у різних формах співпраці з інститутом, зокрема 

30% - цікавить організація практик та стажування студентів, 30% - підбір кадрів; 

20% - науково-дослідна співпраця; 20 % - проведення занять практикуючими 

фахівцями компанії;  

- 100% опитаних зацікавлені у працевлаштуванні випускників на їх 

підприємствах.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні результатів анкетування взяли участь Жибак М.М., 

Христенко Г.М., Ярема Л.В., Федуняк І.О., Судомир С.М., Замора О.І.,               

Николин Л., які проаналізували результати опитування та внесли свої пропозиції 

щодо покращення якості та змісту ОПП «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про результати анкетування зацікавлених сторін (здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців, випускників) 

щодо оцінювання якості та змісту ОПП «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівня прийняти до уваги.  

2. Врахувати пропозиції та зауваження зацікавлених сторін для 

удосконалення освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 

2. СЛУХАЛИ: Гурську І.С. - зав. кафедри економіки підприємства «Про 

освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» для ОС «Магістр»  

2021 року вступу, яка закцентувала увагу на важливості розвитку ОПП, повної її 

відповідності Стандарту вищої освіти, необхідності врахування пропозицій і 

зауважень до ОПП зі сторони гарантів, роботодавців, стейкхолдерів, 

випускників та студентів. А також врахувати пропозиції гаранта ОПП НУБіП 

України – Єрмакова О.Ю. та внести відповідні корективи до ОПП «Економіка 

підприємства» 

 

ВИСТУПИЛИ:  



Бурштинська Н.І. - стейкхолдер. 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». 

Петровський В.М. – 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 

дана дисципліна не зовсім відповідає спеціальності. 

Лук’янова М.М. – випускниця факультету, стейкхолдер. 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». 

Гуменюк В.І. - стейкхолдер, випускник факультету економіки і 

природокористування. Пропоную до обов’язкових компонентів ОПП ввести 

дисципліну «Економіка розвитку». 

Єрмаков О.Ю. - 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».  

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 

іноземної мови ( за професійним спрямуванням). Затвердити  вибіркові 

компоненти за уподобанням студентів: «Аграрна політика» та «Управління 

людськими ресурсами. 

Тиха С.І. - випускниця магістратури факультету, стейкхолдер. Пропоную 

дисципліну: «Конкурентоспроможність підприємства» перенести з обов’язкових 

компонентів ОПП до вибіркових компонентів ОПП. 

Христенко Г.М. - 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. 

Ярема Л.В. - кандидат економічних наук, доцент, член проєктної групи 



освітньо-професійної програми «Економіка підприємства». Для повної 

відповідності ОПП «Економіка підприємства» Стандарту вищої освіти з даної 

спеціальності підтримую провести зміни в ОПП згідно вище названих 

пропозицій.  

 

ВИСТУПИЛИ: Жибак М.М., Замора О.І, Федуняк І.О., Судомир С.М. - 

НПП кафедри економіки підприємства, які підтримали вищеназвані пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати подані пропозиції в ОПП «Економіка підприємства» та 

затвердити освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» для 

здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «Магістр» на 2021-2022 навчальний 

рік і рекомендувати до затвердження на методичній та вченій радах факультету 

та інституту. 

2. Затвердити обов’язковими компонентами ОПП дисципліни: 

«Методологія наукових досліджень», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Управлінська економіка», «Управління проектами», 

«Моделювання в управлінні виробничими системами», «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності», «Економіка розвитку», «Стратегічне управління 

підприємством», «Інформаційні системи і технології в управлінні 

підприємством», «Бізнес-діагностика», «Корпоративна соціальна 

відповідальність». 

3. Затвердити вибірковими компонентами ОПП дисципліни:  

«Конкурентоспроможність підприємства», «Антикризове управління 

підприємством», «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством», «Оцінка 

ризиків в агробізнесі», «Глобальна економіка», «Макроекономічна політика», 

«Соціальна економіка», «Кон’юнктура галузевих ринків», «Виробнича 

економіка», «Аграрна політика», «Управління людськими ресурсами». 

4. Рекомендувати вченій раді інституту затвердити обов’язкові компоненти 

ОПП за рішенням вченої ради інституту дисципліни: «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Бізнес-діагностика», «Інформаційні системи і технології в 

управлінні підприємством».  

5. Рекомендувати вченій раді інституту затвердити вибіркові компоненти за 

уподобанням студентів дисципліни: «Аграрна політика», «Управління 

людськими ресурсами». 

 

 

Зав. кафедри, к.е.н., доцент __________________ Ірина ГУРСЬКА 

 

Секретар кафедри, к.геогр.н., доцент ___________ Зоряна ГЕРАСИМІВ 

 


