
РЕЦЕНЗІЯ  
на освітньо-професійну програму  

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» визначає базові засади підготовки магістрів зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в якій чітко визначено мету 

та цілі навчання, сформульовано загальні та фахові компетентності майбутніх 

професіоналів. Отримані результати навчання дозволять їм бути 

конкурентоспроможними па ринку праці.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка 

висококваліфікованих професіоналів у галузі управління та адміністрування, 

шляхом формування системних фундаментальних теоретико-методологічних 

знань і практичних фахових навиків для організації бізнесу, набуття 

компетентностей з прийняття управлінських рішень щодо створення та 

функціонування підприємницьких, торговельних та/або біржових структур в 

умовах невизначеності.

Усі елементи рецензованої освітньо-професійної програми виконані на 

високому науковому та методичному рівнях, враховують передовий 

вітчизняний та зарубіжний науково-педагогічний досвід, проведено 

консультації з фахівцями-практиками та потенційними роботодавцями.

Якість змістовної складової компоненти освітньо-професійної програми 

не викликає сумніву. Перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін, 

послідовність їх вивчення відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

потенційних роботодавців.



Позитивним є значний обсяг практичної підготовки, визначений 

освітньою програмою. Набуття професійних навичок забезпечується, крім 

практичних видів занять, проходженням виробничої та переддипломної 

практик упродовж шести тижнів (обсягом 9 кредитів ЄКТС).

Розроблена освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка відповідає сучасному рівню 

розвитку науки та практики освітньої діяльності, що дозволяє рекомендувати 

її до використання в освітньому процесі для підготовки здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм навчання.
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РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з галузі знань 07 
Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» реалізується на економічному факультеті 
Львівського національного університету імені Івана Франка -  економічної 
школи з добрими традиціями університету європейського зразка.

Рецензована освітньо-професійна програма здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти розроблена колективом кафедри економіки 
підприємства економічного факультету після консультацій з науковцями, 
потенційними роботодавцями (сейкхолдерами), які підтвердили потребу 
підготовки здобувачів саме цієї спеціальності.

В освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»визначено мету, цілі навчання, програмні результати та 
компетентності, виходячи із видів і завдань освітньо-професійної діяльності. 
Усі компетентності розподілені на загальні та фахові, найбільш відповідні 
запропонованій програмі.

Рецензована освітньо-професійна програма містить перелік компонент, їх 
логічну послідовність, термін навчання та форму атестації здобувачів.

Розподіл освітніх компонент програми відповідає вимогам та меті її 
реалізації. Метою освітньо-професійної програми навчання магістра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є забезпечити підготовку 
висококваліфікованих професіоналів у галузі управління та адміністрування, 
шляхом формування системних фундаментальних теоретико-методологічних 
знань і практичних фахових навиків для організації бізнесу, набуття 
компетентностей з прийняття управлінських рішень щодо створення та 
функціонування підприємницьких, торговельних та/або біржових структур в 
умовах невизначеності. Вказана мета освітньої програми підтверджує, вона 
сфокусована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 
діяльності, спрямовані на розроблення нової теоретико-методологічної бази та 
практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері 
управління та адміністрування.

Освітньо-професійна програма здатна забезпечити програмні результати 
навчання, які націлені на надання науково-методологічних знань з економічних 
процесів та закономірностей функціонування і розвитку підприємництва,



організації торгівлі та біржової діяльності. Важливою складовою програми є 
забезпечення академічної мобільності студентів у рамках програми ЄС 
Егазши5+ КА1, що сприяє обміну міжнародним досвідом та європейській 
інтеграції.

Програма орієнтована на кваліфіковану підготовку сучасних фахівців, 
аналітиків, ініціативних підприємців, здатних до швидкої адаптації у сучасному 
волатильному бізнес-середовищі.

Освітньо-професійна програма підтверджує забезпечення кадрамиза 
профілем дисциплін, що викладаються згідно її змісту.Послідовність вивчення 
освітніх компонент, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг 
нормативних та вибіркових освітніх компонент відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 
покликані сприяти забезпеченню відповідних програмних результатів навчання 
запитам потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Освітня програма відповідає сучасним потребам підготовки 
кваліфікованих фахівців, аналітиків, ініціативних підприємців, здатних до 
швидкої адаптації у сучасному нестабільному бізнес-середовищі та, відповідно 
до її змісту, має всі передумови для досягнення своєї мети і визначених 
завдань.

З урахуванням зазначеного вважаємо, що освітньо-професійна програма 
підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» відповідає сучасним вимогам і може бути рекомендована 
до використання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Львівського національного університету імені Івана Франка

Освітньо-професійна програма, що здійснюється у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, розроблена відповідно до 

Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність».

Метою рецензованої освітньо-професійної програми підготовки 

магістра є формування системних фундаментальних теоретико- 

методологічних знань і практичних фахових навиків для організації 

бізнесу, набуття компетенгностей з прийняття управлінських рішень щодо 

створення та функціонування підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур.

Програмні результати ОГІ націлені на вміння виконувати поставлені 

завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; 

адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності; визначати, аналізувати проблеми 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо 

їх вирішення; розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх 

послідовність відповідають вимогам та меті програми, відображають 

необхідний обсяг і рівень засвоєння вищезазначених знань та вмінь у 

процесі навчання майбутніх фахівців.



Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

відповідає вимогам по підготовці фахівців для формування професійних 

компетентностей магістра з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності.

Важливим елементом програми є можливість здобувачів брати 

участь у програмах національної кредитної мобільності згідно з 

укладеними угодами про співпрацю між ЛНУ імені Івана Франка та 

іншими закладами вищої освіти України. Також реалізовується 

міжнародна кредитна мобільність у рамках програми ЄС Ега8тиз+ КА1 

(фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс) на основі 

двосторонніх договорів між Університетом та навчальними закладами 

країн-партнерів.

Рецензована освітньо-професійна програма забезпечена необхідною 

навчально-методичною документацією. Програма відповідає динамічним 

потребам щодо підготовки кваліфікованого фахівця з даної спеціальності 

та, згідно її змісту і наповнення, має усі передумови для досягнення своєї 

мети і визначених завдань.

З урахуванням вище зазначеного вважаємо, що освітньо-професійна 

програма за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» відповідає сучасним вимогам і може бути рекомендована до 

використання у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка.

Рецензент:
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рЕцЕнзія
на освітньо-професійну програму

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вuщоjЇ освіти
за спщіалі.ністю о76 «Підпрu€мнщтво, торгівля та біржова діяльність»

у Львівському нщіональному університеті імені івана Франка

Освітньо-професійна   програма,   що   здійснюється   у   Львівському

національному університеті імені івана Франка, розроблена для підготовки

магістрів з галузі знань о7 «Управління та адміністрування» за спеціальністю

о76   «Підприємництво,   торгівля   та   біржова   діяльність»   з   врахуванням

сучасних вимог ринку праці.

ОП  включає  мету,  структуру,  характеристику  освітньо-професійно.і.

проірами,  відповідність  випускників  вимогам  працедавців  та  подальшого

навчання, методику викладання та оцінювання, проірамні  компетентності,

результати навчання, ресурсне забезпечення реалізаціЇ програми, академічну
мобільність,   перелік   компонент   освітньо-професійно.і.   програми,   форму

атестаці.і.   здобувачів    вищо.і.   освіти,    матриці    відповідності    програмних

компетентностей    компонентам    освітньо.і.    проірами    та    забезпечення
програмних  результатів  навчання  відповідними  компонентами  освітньо.і.
проІрами.

Програма спрямована на вдосконалення теоретикоLметодологічно.і. бази

та розробку практичних рекомендацій в управлінні та адмініструванні. Вона

фокусується     на    підготовці     фахівців,     здатних    розв'язувати     складні
спеціалізовані  завдання  у  сфері  підприємництва,  торгівлі  та/або  біржово.і.

діяльності.

В  освітньо-професійній  програмі  розкриті  загальні  компетентності

майбутнього фахівця галузі управління та адміністрування, а саме: здатність

до адаптаці.і. та ді.і. в новій ситуаці.і., здатність мотивувати людей та рухатися

до спільно.і. мети, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, а також
визначеність, наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.



Особливо.і.    уваги    заслуговує    наповнення     освітньо.і.    проірами

сучасними   дисциплінами   і   залучення   до   процесу   викладання   фахівців

найвищого  рівня,  які  мають  високий  рівень  теоретичноЇ  підготовки  та

практичний  досвід.  Про  це  свідчать  .і.х  наукові  публікаці.і.,  вітчизняні  та

іноземні стажування.

Освітня     проірама    відповідає     сучасним     потребам     підготовки
кваліфікованих  фахівців,  аналітиків,  ініціативних  підприємців,  здатних  до

швидко.і.    адаптаці.і.   у    сучасному    нестабільному    бізнес-середовищі    та,

відповідно  до  .Ґі.  змісту,  має  всі  передумови  для  досягнення  своє.і.  мети  і

визначених завдань.

З    урахуванням    зазначеного    вважаємо,    що    освітньо-професійна

проірама   підготовки   магістрів   за   спеціальністю   о76   «Підприємництво,

торгівля  та  біржова діяльність»  відповідає  сучасним  вимогам  і  може  бути

рекомендована до використання у Львівському національному університеті
імені івана Франка.
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