
ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Менеджмент» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 
в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева

Призначенням освітньо-професійна програми «Менеджмент» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» є підготовка здобувачів до 
здобуття теоретичних та практичних знань, умінь, навичок, достатніх для 
успішного виконання ними професійних обов’язків у сфері управління 
відповідно до визначених програмних результатів навчання.

Відповідно до мети освітньо-професійної програми -  підготовка 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів, здатних до 
організації і управління підприємницькою діяльністю, до адміністрування 
малих та середніх підприємств, установ, організацій в сучасних умовах, 
визначено співвідношення обов’язкових і вибіркових компонент, а саме -  75,0 
і 25,0 %. Особливістю програми є акцент на урахуванні нею в процесі 
підготовки здобувачів специфічних особливостей управлінської діяльності в 
умовах ринкової економіки та можливість короткострокових академічних 
стажувань за кордоном.

Важливим є практичний аспект підготовки здобувачів, то ж підготовка 
бакалавра менеджменту, який може працювати на підприємствах, в установах 
та організаціях різних галузей економіки та обіймати посади фахівців у сферах 
операційного менеджменту, управління бізнес-процесами та персоналом, 
зокрема менеджера з адміністративної роботи, логістики, маркетингу, з 
управління інноваціями. То це свідчить про важливість підготовки фахівців за 
даною освітньо-професійною програмою.

Визначений в ОПП «Менеджмент» перелік компонент освітньо- 
професійної програми та їх логічна послідовність відповідає вимогам, які 
пред’являються до сучасних фахівців цієї сфери.

Підсумкова атестація за ОПП «Менеджмент» здійснюється у вигляді 
захисту кваліфікаційної роботи, що є правильним із точки зору поєднання 
теоретичної та практичної складових навчання за цією програмою. Здобувач, 
після опанування компонент програми і підготовки та захисту кваліфікаційної 
роботи буде являти собою фахівця, здатного організовувати та управляти 
роботою компаній, підприємств, організацій різних сфер.



Надаючи загальну оцінку освітньо-професійній програмі 
«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
наголошуємо на її конкурентоздатності. За змістом, переліком компонент, 
підсумковою атестацією, вона формує висококваліфікованого фахівця своє 
сфери. Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва має достатній ресурсний та 
кадровий потенціал щодо реалізації цієї програми на належному рівні. 
Вважаємо, що рецензована освітньо-професійна програма в повній мірі 
відповідає вимогам до підготовки конкурентоспроможних фахів у сфері 
менеджменту.
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