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Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Назва програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Шановні члени галузевої експертної ради!  

Дякуємо вам за детальне вивчення документів і за внесені зауваження та пропозиції 

стосовно нашої освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Нами уважно вивчено експертний висновок галузевої експертної ради щодо 

можливості акредитації освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка реалізується у Херсонському 

державному університеті. 

Ознайомившись зі звітом про результати акредитаційної експертизи освітньої 

програми, експертна група за критерій 2 та 4 поставила рівень відповідності В, після 

галузевої експертної ради рівень відповідності за даними критерієм був змінений на Е.  

Надсилаємо вам наші коментарі щодо зауважень за критерієм 2 «Структура та зміст 

освітньої програми» та 4 «Навчання і викладання за освітньою програмою». 

Щодо зауважень за критерієм 2 «Структура та зміст освітньої програми»: 

Згідно наказу від 12.05.2020 № 423-Д «Про оновлення освітніх програм ХДУ у 2019-

2020 н.р.» нами перероблено та затверджено на засіданні кафедри фінансів, обліку та 

підприємництва (протокол №9 від 12.05.2020р.), на засіданні Вченої ради факультету 

економіки і менеджменту (протокол №10 від 15.06.2020р.) та Вченої ради університету 

(протокол №12 від 25.06.2020р.) освітню програму «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», а також навчальний план 2020-2021 н.р. 

В оновлених освітній програмі і навчальному плані враховано всі зауваження та 

пропозиції, запропоновані в процесі опитування учасників освітнього процесу, академічної 

спільноти та стейкхолдерів. Освітня програма 2020, навчальний план 2020 та всі протоколи 

розміщено на сайті кафедри фінансів, обліку та підприємництва за посиланням: 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/OP_Entrepreneurship.aspx 

Також у освітній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

враховано зауваження та пропозиції які надала експертна група у Звіті про результати 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», яка проходила з 15 по 17 червня 2020р. 

Зміст нової освітньої програми дає відповіді на усі зауваження та рекомендації, які є 

у проекті експертного висновку ГЕР за критерієм 2 «Структура та зміст освітньої 

програми», а саме: 

2.1 Невідповідність між ОП та навчальним планом 2019 року пояснюється суто 

технічною помилкою, що була оперативно усунена. Посилання на навчальний план 2019р. 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Curriculas.aspx та освітню програму 2019р. 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Educational_programs.aspx  

Щодо зауваження про відсутність ОП та НП 2016 року на сайті, то вони на сайті були 

присутні проте, можливо, їх важко було знайти через некоректні назви. Посилання на 

навчальний план 2016р. http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Curriculas.aspx та 

освітню програму 2016р. 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Educational_programs.aspx  

 

2.2 Щодо представлення структурно-логічної схеми в ОП, то питання щодо 

читабельності вирішено в ОП 2020 року. Нечитабельність наявної схеми викликана 
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великою кількістю освітніх компонент і обмеженими можливостями використання 

графічних засобів текстового редактора.  

Посилання на навчальний план та ОП 2020р. наводимо нижче: 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/OP_Entrepreneurship.aspx 

 

2.3 Ряд фактів, які відображають невиконання ПРН та ОК Стандарту виправлено в 

ОП 2020 року. Усунута диспропорція щодо предметних областей а саме: товарознавства та 

біржової діяльності. Також в новій програмі відсутнє дублювання дисциплін, також 

зазначимо, що нами перенесено частину вибіркових компонентів в обов’язкові і здобувачі 

гарантовано отримають ПРН, що визначені в стандарті. Посилання на навчальний план та 

ОП 2020р. наводимо нижче: 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/OP_Entrepreneurship.aspx 

 

2.4 Структура освітньої програми 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в 

обсязі, передбаченому законодавством. Тут зазначимо, що Херсонський державний 

університет в цілому з 2020 року відмовляється від спеціалізацій і тим самим розширює 

вибір здобувачів вищої освіти, це знайшло відображення в ОП 2020 і це є цілеспрямована, 

системна робота ХДУ (Положення про порядок і умови обрання освітніх 

компонент/навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти у ХДУ, наказ ХДУ 

від 04.06.2020 №511-Д, http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=1dac83ea-d60c-46cd-

8e53-bc2daf39a218). 

 

2.6. Студенти спеціальності приймають участь в науковій роботі. Це  підготовка тез 

на міжнародні та всеукраїнські конференції, робота в складі проблемної групи 

«Особливості розвитку підприємств регіону», керівник Мохненко А.С., доктор 

економічних наук, професор, участь студентів в діяльності відділу міжнародних зв’язків 

(наприклад, вперше у березні 2020 року 5 студентів, що навчаються на освітній програмі, а 

саме: Кір’янова Дарія, Холодняк Валерія, Воронін Андрій, Сокуренко Дарія, Цимбаревич 

Єлизавета пройшли відбір за програмою ERASMUS+ для участі в проекті  «Let’s share» в 

Словаччині (http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Internship.aspx ). Також існують 

певні види командної роботи під час практики ТОВ «Автопланета», ТОВ «Теплотехніка» 

та ін. 

 

2.7. Професійний стандарт для спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" відсутній. При визначенні компетентностей та результатів навчання зі 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" орієнтується на 

наступні нормативно-правові документи: Стандарт вищої освіти зі спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", Національний класифікатор України 

(класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010). 

 

Щодо зауважень за критерієм 4 «Навчання і викладання за освітньою програмою»: 

4.2 Щодо невідповідності між компетентностями та програмними результатами 

навчання в деяких робочих програмах, то нещодавно в Херсонському державному 

університеті прийнято Положення про силабус навчальної дисципліни/освітньої 

компоненти (протокол №10 від 27.04.2020р. 

(http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=7b3e2338-4974-4b80-a58d-bffe80a4fe1e), тому 

викладачами кафедри розпочато процес заміни усіх робочих програм на силабуси, в яких  

враховано усі зауваження та рекомендації. Наводимо приклад робочої програми з 

дисципліни «Біржова діяльність» на яку у новій освітній програмі замінена дисципліна  

«Основи біржової діяльності» з приводу якої були зауваження. 
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4.3. Підтвердженням активної роботи студентів є функціонування студентської 

проблемної групи «Особливості розвитку підприємств регіону», напрям функціонування 

якої пов'язаний напряму з темою науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі щорічно 

проходять всеукраїнська «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах», 

міжнародна конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах 

інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» та щорічна студентська науково-

практична конференція «Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку» 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Conference.aspx 

Також університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 

програми. Наступні викладачі, що викладають на освітній програмі мають публікації в 

Scopus/WoS, безпосередньо пов’язані з дисциплінами цієї освітньої програми: 

1. Ушкаренко Ю.В. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189044012 

2. ШашковаН.І. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444130 

3. Осадча Т.С. https://publons.com/researcher/1952866/tatiana-osadcha/ 

4. Мохненко А.С. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214751501 

 

4.4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники оновлюють зміст освіти на 

основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Оновлюються і 

переглядаються робочі програми. Тут особлива увага окрім змісту приділяється новим 

дослідженням з практики, є також посилання на нові іноземні дослідження. Як приклад 

можна привести робочу програму з дисципліни «Біржова діяльність» освітньої програми 

2020 року.  

Посилання: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/OP_Entrepreneurship.aspx 

 

4.5. Без сумніву навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з 

інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. Щодо зауваження про те, що в 

робочих програмах існують виключно українськомовні джерела, або російськомовні 

(епізодично), то у вільному доступі для студентів та викладачів університету є доступ до 

Scopus/WoS, COURSERA де відповідно є якісні і релевантні джерела літератури. 

Посилання: http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx?lang=ru 

Про потребу освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

свідчать відгуки провідних регіональних роботодавців 

(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/OP_Entrepreneurship.aspx). 

 

Окремо, хочемо наголосити, що зміни в освітню програму 2019р. та нову освітню 

програму 2020р., що враховують зауваження та побажання, які згодом були вказані у звіті 

ЕГ та у проекті експертного висновку ГЕР, були внесені до початку акредитаційної 

експертизи, а деякі документи, завантажені на сайт Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, є застарілими.   

 

Просимо врахувати наші коментарі та пояснення щодо зауважень ГЕР стосовно 

критерію 2 «Структура та зміст освітньої програми» і 4 «Навчання і викладання за 

освітньою програмою» та підтвердити рівень відповідності «В», що визначила експертна 

група. 

 

З повагою, гарант освітньої програми Федорчук Олександр Михайлович 
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