
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

Сучасні економічні виклики гостро ставлять питання до якісної 

підготовки фахівців нової управлінської генерації, це в свою чергу 

нерозривно пов’язано із загальною державною політикою в сфері вищої 

освіти України. Особливістю спеціальності 073 «Менеджмент» є підготовка 

випускників, які беруть активну участь у вирішені оперативних проблем 

управління бізнес-процесами, здатні привносити нові знання та 

вдосконалювати конкурентні підходи при комплексному господарському та 

ринковому оцінюванні діяльності організацій, підприємств, їх структурних 

підрозділів та хабів на всіх її ланках, розбудовувати більш ефективні 

управлінські структури оптимального типу, знаходити способи проводити 

ефективну бюджетну управлінську політику компаній, вести останню 

відповідно до вимог технологічного оновлення, де все це разом становить 

ядро відповідальних осіб за прийняті на себе обов’язки щодо перспективного 

розвитку господарюючих суб’єктів у різних галузях економіки.

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» складена 

логічно, з врахуванням рекомендацій наукової спільноти, у відповідності до 

чинних законів і нормативно-правових підзаконних актів у галузі вищої 

освіти України, внутрішніх нормативно-розпорядчих документів самого 

ЗВО, в межах якого вона була розроблена, враховує потреби роботодавців, 

містить ключові структурні компоненти для забезпечення фахової та 

конкурентної підготовки майбутнього випускника, оскільки в ній 

регламентуються цілі, очікуванні результати зміст, умови та процедура 

реалізації освітнього процесу, оцінка якості підготовки бакалавра за даною 

спеціальністю та чітко прописані компетенції, що формуються в результаті 

вивчення дисциплін програми. Кадрове забезпечення ОПП «Менеджмент» у 

повній мірі відповідає профілю дисциплін, що викладаються.

Дисципліни навчального плану, що наведені в ОПП «Менеджмент», 

відображають актуальні для підготовки фахівців спеціальності 073 

«Менеджмент» компетенції. Освітньо-професійна програма «Менеджмент»



має достатній рівень інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення. Зазначені в ОПП «Менеджмент» компетентності (інтегральна, 

загальні, фахові і навчальні), здатні забезпечити фахову (згідно спеціалізації) 

підготовку бакалаврів.

Втім, не зважаючи на істотну якість підготовки освітньої програми все 

ж таки потрібно звернути увагу на назву дисципліни «Економіка», її бажано 

подати в іншій редакції як «Прикладна економіка».

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензована освітньо- 

професійна програма (ОПП) «Менеджмент» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

дозволяє забезпечити якісну фахову підготовку бакалаврів, має усі необхідні 

структурні та змістовні складові, відображає сучасні вимоги до набуття знань 

та оволодіння професійних навичок майбутніх випускників, а тому може 

бути рекомендованою для практичного використання.
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