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РЕЦЕНЗІЯ - ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління 

та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Білоцерківського національного аграрного університету

У сучасних умовах впровадження в економіку України ринкових відносин 
та конкурентної боротьби, досягнення високих фінансових результатів стає 
важливою метою господарської діяльності підприємства. Вона потребує від 
підприємств підвищення ефективності його діяльності, визначає здатність до 
фінансового виживання.

В умовах посилення нестабільності та невизначеності зовнішнього 
середовища суттєво зростає потреба у підготовці фахівців, які можуть 
застосовувати інноваційні підходи та методи управління бізнесом для вирішення 
складних завдань розвитку підприємств різних організаційно- правових форм та 
сфер діяльності, підвищення продуктивності, ефективного управління змінами.

Представлена освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» відповідає Закону України «Про вищу освіту», Національній 
рамці кваліфікацій, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти та містить 
загальну інформацію, визначену мету, характеристику освітньої програми та 
придатність випускників до працевлаштування, обов’язкові та перелік 
орієнтовних вибіркових навчальних компонент, програмні компетентності, 
матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми та матрицю забезпечення програмних результатів навчання 
відповідним компонентам освітньо-професійної програми, а також визначає 
особливості викладання, навчання та оцінювання.
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Навчальний план повністю відповідає завданням освітньо-професійної 
програми. Перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових дисциплін, послідовність 
їх вивчення, графік навчального процесу сприяють забезпеченню відповідності 
програмних результатів навчання запитам потенційних стейкхолдерів.

Характерною особливістю програми є продумана практична підготовка 
магістрів щодо закріплення теоретичних знань і навичок, проте для освітньої 
програми 2020 року доцільним, на нашу думку, було б об’єднання виробничої і 
переддипломної практики із збереженням кредитів виділених на їх проходження, 
що зменшить навантаження магістрів щодо оформлення звітностей і дасть 
можливість зосередитись на практичній підготовці і проведенню дипломних 
досліджень.

Загалом рецензована освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти відповідає поставленій меті і може бути впроваджена в 
освітній процес у Білоцерківському національному аграрному університеті.
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