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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Стратегічним напрямом діяльності Донецької ТИП є сприяння розвитку 

регіонального бізнесу та соціально-економічне відродження Донбасу. Досягнення 

цих цілей неможливо без наявності освічених суб’єктів підприємницької діяльності. 

Тому Донецька ТПП має реальну потребу у підготовці висококваліфікованих, 

компетентних фахівців економічного профілю, насамперед, у сфері торгівлі та 

підприємницької діяльності.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" розроблена співробітниками 

кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» Донбаської державної 

машинобудівної академії після консультацій із академічною спільнотою та 

потенційними роботодавцями, які, також, підтвердили потребу підготовці фахівців 

цієї спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із видів і завдань в сфері підприємницької, біржової діяльності та торгівлі, 

які розподілені на загальні та фахові компетентності. Фахові компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності 

випускників.

Програма спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання 

власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної 

підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій
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діяльності з використанням традиційних та новітніх методів та набуттям практичних

навичок.

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" повністю відповідає завдаЕіням освітньо-професійної 

програми.

Логічна послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального 

процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і покликані сприяти забезпеченню 

відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців та 

здобувачів відповідного напряму та рівня освіти.

Звертає на себе особливу увагу надання освітньою програмою можливостей 

академічної мобільності студентів за рахунок участі у програмах «Еразмус+», за 

індивідуальним планом здобувачів, за індивідуальними угодами про академічну 

мобільність для навчання в університетах України, що відповідає європейським 

стандартам освіти та сучасним умовам навчання та працевлаштування.

Про те, вважаємо за доцільне, доповнити обов’язковий компонент освітньої 

програми - Практична підготовка (ОК 3.), переддипломна практика (ОК 3.1.) та 

надати можливість магістрам проходити онлайн-практику на базі Донецької ТПП, на 

підприємствах реального і фінансового секторів економіки, на крупних 

підприємствах торгівлі, у провідних наукових установах, тощо. Така практика у 

партнерстві з діловими установами буде сприяти підвищенню рівня навчання щодо 

майбутньої професійної діяльності.

Отже, запропонована кафедрою «Фінанси, банківська справа та

підприємництво» Донбаської державної машинобудівної академії освітньо- 

професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" за структурою й змістовним наповнення відповідає 

нормативним вимогам, її реалізація буде сприяти досягненню зазначених програмних


