
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Підприємницька діяльність» 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний розвиток незалежної України є досить повільним і складним. Серед 
сукупності причин, що стримують економічне зростання є низька інвестиційна 
активність населення, яке і досі вважає найліпшим вкладенням -  депозит. Надана на 
рецензування ОПП за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» це ОПП, яка дозволить підготувати нову генерацію підприємців через 
поєднання фундаментальних теоретичних знань з формуванням практичних 
компетентностей зокрема і в сфері біржової діяльності.

За наданою на рецензування ОПП вже здійснено перший набір здобувачів і за 
кількістю студентів, що навчаються за денною та заочною формами навчання, дана ОПП 
є затребуваною серед здобувачів другого рівня вищої освіти.

ОПП за змістом освітніх компонент та структурно-логічною схемою їх викладання 
повністю відповідає стратегічному пріоритету держави «розвиток підприємництва, 
інновацій і талантів» зазначеному у Національній економічній стратегії-2030.

ОПП розроблено із врахуванням сучасного ринку праці, глобальних тенденцій та 
національних пріоритетів розвитку. Беззаперечною цінністю випускників за цією ОПП на 
ринку праці є їх обізнаність з біржової діяльності, яка підтверджується через формування 
спеціальних компетентностей та визначених стандартом програмних результатів навчання.

Звертає на себе увагу наповнення освітньо-професійної програми сучасними 
дисциплінами, а саме «Моделювання біржового ринку», «Цифрова трансформація 
бізнесу», «Венчурне підприємництво», «Управління вартістю підприємств будівельної 
галузі»; залучення до розробки та впровадження ОПП фахівців найвищого рівня, 
переважно, докторів і кандидатів наук, які мають не тільки високий рівень теоретичної 
підготовки, але й певний практичний досвід ведення бізнесу.

Навчання за цією ОПП дозволить сформувати фахівців, які будуть і зацікавлені, і 
обізнані у розвитку фондових ринків, безпосередньо учасниками яких є і інвестиційні 
фонди. В країнах з розвинутою ринковою економікою це привабливий спосіб 
збільшення капіталу в довгостроковій перспективі з помірним рівнем ризику.

Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність» спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» розроблена кафедрою економіки та підприємництва Придніпровської 
державної академії будівництва та архітектури із залученням практиків на високому 
рівні, відповідає вимогам ринку праці, і забезпечує високий рівень затребуваності 
фахівців з підприємництва в Україні.
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