
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Гжицького 

ПРОТОКОЛ №7
м. Львів 11.12.2021 року
Голова: зав. каф. проф. Музика П.М.

Секретар : доц. Грабовський Р.С.

Присутні: проф. Чемерис В.А., доц. Березівський Я.П., доц. Душка В.І., доц.
Саламін О. С., доц. Куницька-Іляш М.В., доц. Дадак О.О., Дубина М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд і затвердження ОПП "Економіка довкілля і природніх ресурсів", 

"Економіка підприємства", "Бізнес економіка", затвердження Навчальних 
планів ОПП

СЛУХАЛИ:
1. Гаранта ОПП "Економіка довкілля і природніх ресурсів" проф. Музика

П.М. який озвучив присутнім членам НМК та запрошеним на засідання 
зауваження та рекомендації експертної групи та ГЕР, результати 
опитування стейкхолдерів, результати обговорення ОПП НІ1ІІ. Гарант 
ОПП "Економіка довкілля і природніх ресурсів" проф. Музика П.М. 
звернув увагу присутніх на зміни в ОПП, в яких були враховані результати 
акредитаційної процедури, пропозиції стейкхолдерів та НІШ щодо 
підсилення ОПП дисциплінами, які будуть давати знання фінансів, 
управління ризиками та інноваційним розвитком підприємства. Відповідно, 
за рекомендаціями стейкхолдерів та НПП в ОПП було замінено дисципліни 
"Еколого-економічний аналіз діяльності підприємства", "Фінанси
природокористування" та "Екологічна економіка" на відповідно
"Моніторинг економіко-екологічних систем", "Фінансове забезпечення 
управлінських рішень та оцінка ризиків" та "Інноваційний розвиток 
підприємства"

2. Гаранта ОПП "Економіка підприємства" доц. Саламін О.С. яка ознайомила 
присутніх із проектом ОПП "Економіка підприємства" і навела присутнім 
зміни, які відбулись в ОПП відповідно до опитування НПП, стейкхолдерів 
та здобувачів.

3. Гаранта ОПП "Бізнес економіка" доц. Куницьку-Іляш М.В. яка ознайомила 
присутніх із проектом новоствореної ОПП "Бізнес-економіка".

4. Гарантів освітньо-професійних програм, які представили Навчальні плани 
відповідно до ОПП

ВИСТУПИЛИ:
1. Березівський Я.П., Дадак О.О., Куницька-Іляш М.В., які запропонували 

врахувати зауваження та рекомендації отримані під час акредитації, а 
також пропозиції стейкхолдерів та НПП щодо ОПП "Економіка довкілля і 
природніх ресурсів" та затвердити ОПП;



2. проф. Музика П.М., Грабовський Р.С., Чемерис В.А., які запропонували 
врахувати зауваження та рекомендації та затвердити ОПП;

3. Душка В.І., проф. Музика П.М., Дадак О.О., які запропонували затвердити 
проект ОПП «Бізнес економіка»

4. Проф. Чемерис В.А., який запропонував затвердити Навчальні плани ОПП 

ВИРІШИЛИ:
1. Врахувати в ОПП "Економіка довкілля і природніх ресурсів" та ОПП 

«Економіка підприємства» та ОПП «Бізнес економіка» на 2022 рік 
зауваження та рекомендації отримані під час акредитації, а також 
пропозиції стейкхолдерів та НІШ  та затвердити ОПП

2. Затвердити Навчальні плани ОПП

Рішення прийняті одноголосне
Г оловуючий, 
завідувач кафедри, проф.

Секретар, доц. Р.С. Грабовський

;ика


