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РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму підготовки здобувані в вищої освіти 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
«Менеджмент організацій і адміністрування», 

спеціальність 073 «Менеджмент», 
галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Оволодіння здобувачами вищої освіти певними компетентностями за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» 
спрямовано на підготовку фахівців, здатних управляти сучасними організаціями 
та/або їх структурними підрозділами в динамічних умовах зовнішнього 
середовища, що вирішує актуальне практичне завдання - підготовку 
кваліфікованих управлінських кадрів, які спроможні розв'язувати складні 
завдання та вирішувати практичні проблеми на основі засвоєння програмних 
компетентностей інноваційного характеру. Структура та зміст освітньої програми 
дає можливість сформувати уявлення про склад компетентностей, яких здобувачі 
вищої освіти мають набути в результаті навчання, як ці компетентності будуть 
виміряні в результатах навчання, обрати у вибірковому блоці освітні компоненти, 
освоєння яких надасть можливість посилити знання, уміння, навички майбутнім 
фахівцям за обраною програмою. Проходження переддипломної практики та 
підготовка кваліфікаційних робіт, їх захист збагачує здобувачів вищої освіти 
практичними навичками управління сучасними організаціями та долучає їх, ще на 
етапі навчання, до вирішення актуальних практичних завдань діяльності та 
розвитку організацій, виявлення та усунення проблем, що існують в менеджменті 
і адмініструванні цих організацій. 

В цілому витримано логічний зв'язок між компонентами освітньої 
програми, компетентностями, результатами навчання і змістовними модулями. 
Але слід звернути увагу, на те, що не зовсім зрозуміло зв'язок між 
ОК 1. «Фінансовий менеджмент» та загальною компетенністю ЗК 5. «Здатність 
діяти на основі етичних міркувань (мотивів)». Також доцільно було би до змісту 



ОК 5. «Управління проектами» додати загальну компетентність ЗК2. «Здатність 
до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)» в контексті 
управління міжнародними проектами, наприклад проектами з ЄБРР та/або СБРР, 
що є актуальним сьогодні для національних підприємств і організацій міського 
господарства. 

Звертає на себе увагу ОК 7. «НК-менеджмент», її змістовне наповнення, що 
дає можливість здобувачам вищої освіти оволодіти компетентностями щодо 
управління персоналом, використання психологічних технологій роботи з 
персоналом, саморозвитку, навчання впродовж життя, ефективного 
самоменеджменту, формування лідерських якостей у НК-менеджерів. Це створює 
вектор унікальності освітньої програми, тому що в сучасній організації функції 
управління персоналом керівник має делегувати професійно підготовленим НК-
менеджерам, які мають потужний фундамент знань, умінь навичок для 
професійної діяльності. 

Унікальність освітній програмі також додають спеціальні фахові 
компетентності СК 9. «Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію» і СК10. «Здатність до управління організацією та її розвитком», що 
реалізуються в освітніх компонентах ОК 3. «Менеджмент організацій» і 
ОК 4. «Курсова робота з менеджменту організацій». ОК 8. «Інформаційні системи 
і технології в управлінні організацією» дають можливість здобувачам вищої 
освіти набути знань, умінь, навичок щодо використання інформаційних і 
комунікаційних технологій і формування ефективних інформаційних систем 
менеджменту організації, що є дуже актуальним в сучасних умовах цифрового 
інформаційного простору. 

Таким чином, ретельно вивчив освітньо-професійну програму 
«Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 
073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, розроблену 
проектною групою під керівництвом д-ра екон. наук, професора, зав. кафедри 
менеджменту і публічного адміністрування, членом науково-методичної комісії з 
бізнесу, управління та права, підкомісії 073 «Менеджмент» сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України, Новіковою М. М., програма може бути 
рекомендована для підготовки здобувачів вищої освіти. Побажання, що 
висловлені в даній рецензії, можуть бути використані для розвитку унікальності 
програми. 

Заступник генерального директо 
з економіки комунального підц 
«Харківські теплові мережі», 
кандидат економічних наук МАГ ОМЕДОВА М.А. 
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