
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

У світлі динамічних змін ринкового середовища підготовка фахівців у 
сфері управління потребує комплексного врахування запиту роботодавців, їх 
бачення яким саме він має бути, як швидко він здатен адаптуватися й 
долучитися до вирішення виробничих, науково-дослідних та інших задач у 
обраній галузі знань. Саме це не може бути досягнуто без чіткої і 
алгоритмізованої системи підготовки й набуття майбутніми здобувачами 
компетентностей, які відповідають потребам сьогодення.

Розроблена Харківським національним аграрним університетом ім. 
В.В. Докучаєва освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 
«Менеджмент» спрямована на якомога більше врахування дійсних потреб 
стейкхолдерів для забезпечення висококваліфікованими фахівцями як в 
цілому різноманітних галузей економіки, так і безпосередньо здійснюючи 
якісну їх підготовку для аграрного сектора. Даною ОПП «Менеджмент» 
передбачено не лише здійснювати якісну підготовку та дбати за набуттям 
здобувачем необхідних компетентностей до потреб ринку праці, а й 
зосереджується на всебічному і рівноможливому розвитку здобувача як 
творчої особистості, де переважає уміння вирішувати складні задачі не 
стільки способом шаблонних підходів, а навпаки, завдяки формування 
менеджерів з новими поглядами та способом мислення, що зрештою є 
невід’ємною частиною загальної мети її впровадження.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» складена логічно, 
комплексно, цілісно, наскрізно та згідно з галузевими нормативними 
документами в сфері вищої освіти. Викладені в ній загальні і спеціальні 
положення є релевантними нормам Закону України «Про вищу освіту» та 
перебувають у відповідності,, зі Стандартами і рекомендаціями щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Загальна 
підготовка здобувачів та їх кваліфікаційні права повною мірою відповідають 
професійним можливостям, які передбачено Національною рамкою 
кваліфікації України (НРК) у галузі управління та адміністрування.

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»



для здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
073 «Менеджмент» становить 1 рік 4 місяці та включає освітню складову в 
обсязі 90 кредитів ЄКТС. При цьому обсяг обов’язкової компоненти ОПП 
становить 66 кредитів, а на вибіркову компоненту припадає 24 кредити. 
Таким чином, розподіл компонент за даними складовими освітньої програми 
перебуває в строгій відповідності до положень Закону України «Про вищу 
освіту» та реалізації можливостей здобувачем щодо вільного вибору 
навчальних дисциплін передбачених «Положенням про вивчення навчальних 
дисциплін вільного вибору здобувачами у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва».

У цілому освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» 
представлена такою структурою, яка містить: 1) профіль освітньо- 
професійної програми; 2) перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічну послідовність; 3) форма атестації здобувачів; 4) матрицею 
програмних компетентностей компонентам програми та матрицею 
забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними 
компонентами програми.

Попри наявні сильні сторони рецензованої освітньо-професійної 
програми (ОПП) «Менеджмент», однак вона не повною мірою розкриває 
рекомендаційний характер забезпечення проведення навчальних курсів 
сучасними інтерактивними засобами, які порівняно з традиційними більш 
якісно поліпшують сприйняття навчального матеріалу та формують 
спроможність майбутніх фахівців працювати з презентаційними матеріалами 
їхніх проектів.

Таким чином, враховуючи вищезазначене вважаємо, що рецензована 
освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
спрямована на підготовку висококваліфікованих здобувачів у сфері 
управління для різних галузей економіки, і зокрема сільського господарства 
та рекомендується до впровадження в освітній процес у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.
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