
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

Розроблена освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» 
містить органічне поєднання освітніх компонент для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальності 073 «Менеджмент», 
перелік навчальних дисциплін їх структурно-логічні взаємозв’язки, форми 
атестації здобувачів, очікувані результати навчання за компетентностями, 
якими має оволодіти випускник. ОПП передбачено термін навчання 1 рік 4 
місяці, а загальний обсяг освітньої підготовки становить 90 кредитів ЄКТС. 
Разом з тим на обов’язкову компоненту ОПП припадає 66 кредитів, а на 
вибіркову -  24 кредити.

Ознайомлення з представленою на рецензування ОПП «Менеджмент» 
доводить, що даний нормативний документ розроблений у відповідності до 
чинного законодавства України у сфері вищої освіти, не суперечить 
внутрішнім нормативно-правовим актам Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Основними положеннями при 
розробці даної ОПП «Менеджмент» слугував ЗУ «Про вищу освіту», 
міжнародні стандарти забезпечення якості освіти, кредитно-модульна 
система організації навчального процесу тощо.

Програмні компетентності містять такі складові як інтегральні, загальні 
та спеціальні (фахові). Інтегральні компетентності сформовані шляхом 

визначення особливостей освітньо-професійної програми, загальні 
компетентності сформовані з урахуванням особливостей освітньо- 
професійної програми, а фахові компетентності сформовані з урахуванням 
категорій за конкретним професійним спрямуванням. Разом з цим оволодіння 
компетентностями в межах ОПП передбачено в частині програмні результати 
навчання за якими виділено 14 одиниць різноманітних фахових 

компетентностей, які набуває здобувач в результаті освітньої підготовки.
До сучасних запитів роботодавців (стейкхолдерів) з боку претендентів, 

на нашу думку слід віднести не лише їх здобуті теоретичні знання та часто 
розрізненні практичні уявлення про сферу діяльності, а в першу чергу



наявність твердих і достатніх навичок для швидкої адаптації розпочати свою 
професійну діяльність. Тому до конкурентних переваг ОПП «Менеджмент» 
слід віднести можливість забезпечувати різноманітні види виробничих 
практик, у тому числі проходження академічного стажування закордоном. 
Особливість даної програми полягає в перенесенні акценту на формування 
менеджерів із високою культурою розумової праці, стратегічним та 
інноваційним мисленням, що з рештою позитивно сприятиме становлення їх 
як висококваліфікованих фахівців у сфері управління.

Ознайомлення з ОПП «Менеджмент» справляє позитивні враження на 
формування новітніх підходів до підготовки управлінських кадрів для 
галузей економіки. Харківський національний аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва має всі підстави та можливості для повного забезпечення 
освітнього процесу з підготовки заявленим програмним компонентам у 
межах даної ОПП «Менеджмент», зокрема в питаннях професорсько- 
викладацького складу за яким здійснюють підготовку здобувачів не нижче 
наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), інформаційного та 
навчально-методичного супроводу, а також матеріально-технічного 
забезпечення з надання освітніх послуг.

У якості побажання щодо вдосконалення провадження підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 
«Менеджмент» слід розширити можливість участі в академічному обміні 
здобувачів між зарубіжними країнами, зокрема серед країн ЄС.

Таким чином, є всі підстави рекомендувати освітньо-професійну 
програму «Менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» до впровадження в 
освітній процес у Харківському національному аграрному університеті 
ім. В.В. Докучаєва.


