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

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі 

знань 07 Управління та адміністрування

Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність формування і 
постійної підтримки ефективних зв’язків суб’єктів господарювання з 
постачальниками, торговельними представниками, клієнтами з метою 
підвищення рівня конкурентоспроможності компаній, як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках. Особливо актуальними є ці питання для бізнес-структур у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тобто тих видів 
економічної діяльності, які сьогодні активно розвиваються в Україні. Процеси 
розбудови підприємницьких мереж, розширення торгівлі та біржової діяльності 
наразі стикаються з важливими проблемами, зокрема, негативним впливом 
високих рівнів податкового навантаження на суб’єктів малого та середнього 
бізнесу, втратою ринків збуту, зниженням привабливості товарних ринків, 
відсутності електронних бірж в країні, зменшенням інвестиційної привабливості 
підприємницької сфери тощо. У зв’язку з цим, виникає нагальна необхідність 
підготовки фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які 
б змогли своєчасно й ефективно відповідати на виклики сучасності.

Зазначене дозволяє зробити висновок про необхідність розвитку та 
підтримки освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» у Вінницькому національному аграрному університеті.

Рецензована освітньо-професійна програма містить наступну інформацію: 
кваліфікацію випускника, форму і термін навчання, характеристику діяльності 
випускників; перелік загальних і фахових компетентностей, якими повинен 
володіти випускник в результаті вивчення компонент освітньої програми, а 
також область професійної діяльності випускника, об'єкти професійної 
діяльності випускника, програмні результати навчання, перелік професійних 
завдань, які повинен вирішувати випускник відповідно до виду (видам) 
професійної діяльності. Програма містить нормативну і варіативну частини. 
Якість змістовної складової освітньо-професійної програми не викликає 
сумнівів. Включені до неї освітні компоненти розкривають сутність актуальних 
завдань, що стоять перед майбутніми фахівцями з підприємницької діяльності. 
Структура зв’язків та послідовність викладання освітніх компонентів логічна і 
послідовна. Розроблена освітньо-професійна програма передбачає професійно- 
практичну підготовку у вигляді навчальних практик: «Вступу до фаху», 
«Навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної 
розмовної англійської мови», «Економіки підприємства» та виробничої 
практики. Слід зазначити, що створені умови для максимального наближення 
системи оцінки та контролю компетенцій студентів-бакалаврів до умов їх 
майбутньої професійної діяльності. Поєднання фінансово-управлінських та 
спеціалізованих дисциплін, поглиблене вивчення економіки підприємств з 
урахуванням особливостей підприємництва, можливість вільного вибору



студентами освітніх компонентів, що доповнюють та розширюють КЛЮЧОВІ 
компетентності та програмні результати навчання майбутніх бакалаврів з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - є відмінними рисами 
рецензованої освітньої програми.

Рецензована освітня програма, розроблена і впроваджена кафедрою 
економіки Вінницького національного аграрного університету, відповідає 
основним вимогам до підготовки спеціалістів з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.


