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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Менеджмент» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 
в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва 

Мінливість та динамізм процесів у зовнішньому оточені сільськогосподарських

товаровиробників змушує підвищувати „стандарти якості та фаховості випускників

управлінського профілю, які мають оволодіти знанням і вмінням застосовувати
інноваційні підходи, методи та технології управління та її алгоритмізації, досягнення

високого рівня ефективності бізнесу, приймати конструктивні та водночас оптимальні

управлінські рішення в складних виробничих умовах для підприємств всіх
організаційно-правових форм та сфер діяльності, вміти своєчасно реагувати на

ринкові виклики, мінімізувати конкурентні ризики та використовувати можливості
змін підприємницького середовища.

Представлена освітньо-професійна програма (01111) «Менеджмент» за

спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідає Закону України «Про вищу освіту»,

Національній рамці кваліфікацій, Стандарту і рекомендацій щодо забезпечення якості

в Європейському просторі вищої освіти, Стандарту вищої освіти з менеджменту,

містить загальну, визначену мету, характеристику освітньої програми та придатності
випускників до працевлаштування, обов’язкові та вибіркові навчальні компоненти,

програмні компетентності, матрицю відповідності програмним компетентностей

компонентам освітньо-професійної програми, матрицю забезпечення програмних
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результатів навчання (ПРН), розкриває підходи до проведення навчання, викладання 

та контролю знань.
Зазначені дисципліни в переліку компонент ОПП «Менеджмент» формують 

весь необхідний комплекс загальних і_ фахових компетентностей, передбачених 

стандартом вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Включені дисципліни в 

рамках освітньо-професійної програми «Менеджмент» ловністю відповідають 

сучасним вимогам до якісної підготовки .бакалаврів з менеджменту.

Навчальний план повністю розроблений згідно до Європейської кредитно- 

трансферної системи (ЄКТС), де для підготовки випускника першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти відводиться 240 кредитів, з яких на обов’язкову компоненту -  180 

кредитів і вибіркову компоненту -  60 кредитів. Разом з цим освітньою програмою 
передбачено наявність і відповідність кадрового забезпечення у підготовці 

майбутнього фахівця; матеріально-технічне забезпечення в організації проведення 

навчань та в цілому надання освітніх послуг; інформаційне та нормативно-методичне 

забезпечення дисциплін в рамках зазначених компонент, а також оцінки якості 

освоєння здобувачем ОПП «Менеджмент», яка включає систему оцінювання знань за 

дисциплінами освітньої програми на основі поточного та підсумкового контролю.

Структурно-логічно схема освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

складена відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів, і чинних законів 

України в сфері вищої освіти, що тим самим дозволяє в повній мірі реалізувати 

компетентнісний підхід до підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти.

Рецензована освітньо-професійна програма «Менеджмент» передбачає 

дотримання комплексного та цільового підходів до підготовки висококваліфікованого 

бакалавра з менеджменту, є перспективною для ринку праці та роботодавців. Однак у 

якості побажання слід зазначити, що необхідно всебічно сприяти технологічній 

складовій вільного вибору дисциплін здобувачем, які передбачені в межах вибіркової 

компоненти, де на їхнє вивчення має відводиться до 12 кредитів.

Отже, є всі підстави рекомендувати освітньо-професійну програму 

«Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» до впровадження в освітній процес у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.
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