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

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

Сучасні вимоги ринку праці в першу чергу зорієнтовані на здатність 
випускників закладів вищої освіти набувати такими знаннями і вміннями, які 
б дозволили їм впродовж трудового періоду постійно здійснювати 
саморозвиток і поглиблювати творчий потенціал, формулювати гнучкі та 
водночас конструктивні управлінські рішення не залежно від сфери 
діяльності та галузей економіки. Тому для підготовки, якісних кадрів 
управління ключове значення полягає в здатності забезпечити та врахувати 
повноту взаємозв’язків між освітніми компонентами, які становлять 
невід’ємну прерогативу складових освітньої-професійної програми 
формування конкурентного фахівця з управління для будь-якого 
стейкхолдера.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальності 073 «Менеджмент», яка 
розроблена в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва надає змістовний опис в 
межах профілю цієї програми, розкриває структурний взаємозв’язок освітніх 
компонент з даної спеціальності та визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 
можуть розпочати навчання за цією програмою, передбачає.форми атестації 
здобувачів вищої освіти, наявними є матриця відповідності програмних 
компетентностей та матриця забезпечення програмних результатів навчання 
(РН) відповідних компонентам даної програми, що тим самим розкриває 
спроможність до якісної підготовки фахів у галузі управління. Термін 
навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно за 
ОПП «Менеджмент» становить 1 рік 4 місяці та включає освітню складову 
обсягом 90 кредитів ЄКТС. Заключним етапом у підготовці здобувачів 
магістратури є їх атестація, що провадиться у формі публічного захисту 
підготовленої ними кваліфікаційної роботи.%

Розроблена Харківським НАУ ім. В.В. Докучаєва освітньо-професійна 
програма (ОПП) «Менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» враховує чинні 
закони та нормативно-правові акти в сфері вищої освіти України. Крім того, 
розробленні нормоутворюючі положення цієї ОПП «Менеджмент» не



суперечить і внутрішнім нормативним документам самого ЗВО, а саме 
наказам, розпорядженням і прийнятим рішенням як керівництва даного 
закладу, так і його структурних підрозділів у межах яких буде провадитися 
дана підготовка здобувачів.

Випускники згідно з умов передбачених у межах навчальної і 
практичної підготовки освітньо-професійної програми «Менеджмент» 
набувають можливості працевлаштуватися у відповідності до Національної 
рамки кваліфікацій України (НРК) у галузі управління та адміністрування чи 
за бажанням продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні 
(доктор філософії) вищої освіти або яке відповідає дев’ятому рівні за НРК. 
Таким чином, це сприяє логічній і послідовній підготовці 
висококваліфікованих фахівців з набуттям їх теоретичних знань, практичних 
навиків та розвитку здібностей до самостійного проведення наукових 
досліджень у сфері менеджменту.

Ознайомлення з освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 
справляє позитивні враження у спроможності трансферу знань та набуття 
майбутніми фахівцями компетентностей у сфері менеджменту для різних 
галузей економіки, у тому числі для аграрного сектора, але разом з цим слід 
зазначити на необхідності збалансування вибіркової компоненти на тих 
дисциплінах, які становлять основу в формуванні сучасного професійного 
світогляду випускника до потреб ринку праці, доповнюючи такий вибір 
серед дисциплін підприємницького та фінансово-облікового спрямування.

У цілому рецензована освітньо-професійна програма «Менеджмент» 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
073 «Менеджмент» у Харківському національному аграрному університеті 
ім. В.В. Докучаєва відповідає сучасним потребам підготовки магістрів зі 
спеціальності на різних ланках економіки країни, а відтак рекомендується до 
впровадження в освітній процес даним ЗВО.

Рецензент,
завідувач лабораторії економіки та 
маркетингу інновацій 
Інституту тваринництва НААН України, 
канд. екон. наук, с.н.с.
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