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сільської ради ОТГ, 

Секретар: Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Присутні: 

Петровський Володимир Михайлович, Бойко Іван Євгенович, Лещук 

Василь Михайлович, Гуцал Михайло Васильович, Бурштинська Надія Іванівна, 

Дубінський Богдан Михайлович, Корнелюк Роман Володимирович, Цепліцький 

Володимир Ярославович, Тиха Світлана Іванівна, Яріш Роман Олексійович, 

Гуменюк Володимир Ігорович, Городиська Богдана Євстахіївна, Будь Анатолій 

Іванович, Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

Запрошені: 

Ярема Любов Василівна, декан факультету економіки і 

природокористування; Гурська І.С., завідувачка кафедри економіки 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обговорення результатів захисту кваліфікаційних робіт здобувачами 

вищої освіти ОС «Магістр» денної форми навчання освітньо-професійної 

програми «Економіка підприємства» спеціальності «Економіка». 

2. Обговорення результатів захисту кваліфікаційних робіт здобувачами 

вищої освіти ОС «Магістр» денної форми навчання освітньо-професійної 

програми «Облік і аудит» спеціальності і «Облік і оподаткування». 

3. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



 

1. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри економіки підприємства Гурську І.С. 

про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти ОС 

«Магістр» денної форми навчання спеціальності «Економіка». 

Гурська І.С. зазначила, що екзаменаційна комісія у 2020 році працювала у 

складі: 

Голова екзаменаційної комісії 

Єрмаков О. Ю. – доктор економічних наук, професор. 

Члени комісії: 

Жибак М. М. − доктор економічних наук, професор; 

Ярема Л. В. − кандидат економічних наук, доцент; 

Христенко Г. М. − кандидат економічних наук, доцент. 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти в групі Ек-61М 26, допущено 

до захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОС «Магістр» 25 студентів. 

Керівництво кваліфікаційними магістерськими роботами здійснювали 2 

професори, 6 доцентів. Всі магістерські роботи містять рецензії та відгуки із 

позитивною оцінкою керівників. 

Захист кваліфікаційних робіт відбувся 8 – 11 грудня 2020 року. 

Гурська І.С. детально зупинилася на роботі екзаменаційної комісії, роботі 

кафедри економіки підприємства щодо організації підготовки магістрів до 

написання та захисту кваліфікаційних робіт. Зазначила, що тематика 

магістерських робіт є актуальною, визначена потребами сучасних економічних 

процесів та трансформаційних перетворень як у сільському господарстві, так і в 

сільських територіях. Серед кращих робіт – магістерські роботи Дмитра Івасіва, 

Олени Бойко, Олексія Грибовського. 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт, рішенням екзаменаційної 

комісії 25 здобувачам вищої освіти було присвоєно кваліфікацію магістра з 

економіки. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лещук В.М., який відмітив позитивні сторони магістерських робіт, 

зокрема:  

- повноту розкриття економічних процесів, що відбуваються у 

сільському господарстві в умовах аграрних трансформацій; 

- достовірне обґрунтування прогнозних розрахункових параметрів 

розвитку аграрних підприємств на базі економіко-статистичних моделей та 

використання комп’ютерних технологій; 

- всебічне розкриття і знання методики досліджень та перспективних 

розрахунків; 



- обґрунтування пропозицій щодо економічного зростання аграрної 

сфери, ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств, соціального 

розвитку села в умовах ринку; 

- більшість магістерських робіт побудовані на глибокому аналізі 

економічних процесів, що відбуваються в  сільському господарстві; 

- достатній обсяг інформаційних матеріалів: таблиць, схем, рисунків; 

- магістерські роботи або окремі розділи мають завершений характер і 

практичну спрямованість; 

- висновки і рекомендації, що містяться в магістерських роботах, 

мають як практичне, так і теоретичне значення.  

Цепліцький В.Я., який зазначив ряд недоліків у магістерських роботах: 

- в окремих магістерських роботах недостатньо уваги приділяється 

обґрунтуванню прогнозних показників; 

- окремі магістерських роботи мають стилістичні помилки, неточності 

в економічних розрахунках; 

- керівникам робіт слід звернути увагу на краще оформлення 

презентаційно-інформаційного матеріалу. 

Петровський В.М. з пропозицією визначити результати захисту 

кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» денної форми 

навчання спеціальності «Економіка» на високому рівні. Проте зазначив про 

необхідність додаткового контролю за студентами, яким загрожує можливість 

відрахування. 

Гурська І.С., яка запропонувала продовжити співпрацю з радою 

роботодавців у напрямку участі членів Ради у роботі екзаменаційної комісії та 

рецензуванні кваліфікаційних робіт магістрів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Визнати результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої 

освіти ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Економіка» на 

високому рівні. Членам ради роботодавців здійснювати рецензування 

кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» та 

надавати поради керівникам і студентам щодо тем кваліфікаційних робіт. 

 

2. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри обліку і аудиту Герчанівську С.В. 

про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти ОС 

«Магістр» денної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування». 



Герчанівська С.В. зазначила, що екзаменаційна комісія у 2020 році 

працювала у складі: 

Голова екзаменаційної комісії 

Савчук В.К. – доктор економічних наук, професор. 

Члени комісії: 

Герчанівська С.В. – к.е.н., доцент; 

Качмар О.В. – к.е.н., доцент; 

Боднар О.В. -  к.е.н., доцент. 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти в групі О-61М 13, допущено до 

захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОС «Магістр» 13 студентів. 

Керівництво кваліфікаційними магістерськими роботами здійснювали 2 

професори, 4 доценти. Всі магістерські роботи містять рецензії та відгуки із 

позитивною оцінкою керівників. 

Захист кваліфікаційних робіт відбувся 8, 9 грудня 2020 року. 

Герчанівська С.В. детально зупинилася на роботі екзаменаційної комісії, 

роботі кафедри обліку і аудиту щодо організації підготовки магістрів до 

написання та захисту кваліфікаційних робіт. Зазначила, що подані до захисту 

магістерські роботи розроблені на актуальну тематику, що визначаються 

викликами системи обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю 

сільськогосподарських підприємств України в умовах міжнародної економічної 

інтеграції. Вона відмітила, що представлені для публічного захисту 

магістерські роботи мали елементи наукової новизни і практичної значимості та 

підтверджували здатність магістрантів самостійно виконувати наукові 

дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях і практичних 

навичках. Серед кращих робіт – магістерські роботи Іванни Соколовської, 

Мар’яни Феняк, Любомира Ригайла. 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт, рішенням екзаменаційної 

комісії 13 здобувачам вищої освіти було присвоєно кваліфікацію магістра з 

обліку і оподаткування. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Бурштинська Н.І., яка відмітила позитивні сторони магістерських робіт, 

зокрема:  

- повноту розкриття економічних процесів, загально-теоретичних основ та 

історії розвитку та оновлення бухгалтерського обліку; 

- достовірне обґрунтування прогнозних обліково-розрахункових 

параметрів аграрних підприємств на базі економіко-статистичних моделей з 

використанням комп’ютерних технологій; 

- всебічне розкриття і знання методики досліджень; 



- обґрунтування пропозицій щодо покращення внутрішньогосподарського 

контролю в аграрних підприємствах; 

- більшість магістерських робіт побудовані на глибокому аналізі 

бухгалтерського обліку в сільському господарстві; 

- висновки і рекомендації, що містяться в магістерських роботах, мають як 

практичне, так і теоретичне значення. 

Корнелюк Р.В., який зазначив ряд недоліків у магістерських роботах: 

- більш чітке формулювання висновків, отриманих в процесі 

магістерського дослідження; 

- окремі магістерські роботи мають граматичні і стилістичні помилки; 

- не завжди дотримуються стандарти оформлення списку використаних 

джерел; 

- в окремих роботах власні висновки й узагальнення, що одержані та 

сформульовані у першому розділі, в недостатній мірі знайшли практично-

аналітичну адаптацію в другому та третьому розділах. 

Гуменюк В.І. з пропозицією визначити результати захисту 

кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» денної форми 

навчання спеціальності «Облік і оподаткування» на високому рівні.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Визнати результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої 

освіти ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Облік і 

оподаткування» на високому рівні. Членам ради роботодавців здійснювати 

рецензування кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти ОС 

«Магістр» та надавати поради керівникам і студентам щодо тем 

кваліфікаційних робіт. 

 

 

Голова Ради роботодавців факультету __________ Володимир Петровський 

 

 

Секретар Ради роботодавців факультету _________Ірина Стемковська 


