
ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму 073.00.02 «Менеджмент організацій та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління га адміністрування 
 

Місією цієї освітньо-професійної програми є підготовка фахівців високого 

рівня професійної кваліфікації, які вміють розв'язувати не лише типові, а й 

нестандартні задачі та вирішувати проблеми, що виникають у системі 

соціально-економічних відносин особистості. Комплекс, який складають 

дисципліни теоретичного та практичного спрямування, забезпечує підготовку 

майбутніх магістрів до практичного застосування набутого впродовж навчання 

досвіду для визначення, діагностики та вирішення проблем, які витікають у 

реальній практиці державних та комерційних організацій різного типу 

власності, у процесі формування, становлення та розвитку громадських 

об'єднань, територіальних громад та різних колективів і груп. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів психології 

«Менеджмент організацій та адміністрування» відповідає основним вимогам 

Стандарту вищої освіти на другому (магістерському) рівні. Її структура 

включає такі змістові блоки: профіль освітньої програми (загальну інформацію, 

мету, основні характеристики та особливості її реалізації в навчальному 

процесі, програмні компетентності та результати навчання), основні 

компоненти програми (список дисциплін, що будуть викладатися студентам, 

систематизовані за блоками та послідовністю їх вивчення), форму атестації та 

таблиці відповідності компонентів програми компетентностям та програмним 

результатам навчання. Цінним є те, що серед компонентів програми 

представлені дисципліни, які є обов'язковими для вивчення та вибірковими, що 

стимулює студентів виявляти самостійність, відповідальність у виборі та брати 

активну участь у плануванні свого навчання. Вибір саме цієї програми для 

підвищення рівня своєї професійної кваліфікації є актуальним та відповідає 

запитам сьогодення. Підвищення ефективності управління в організаціях, 

спільнотах, підприємствах  є рушійним фактором динамічного розвитку 

окремого підприємства, економіки і суспільства загалом. 

Компетентності, що визначені у програмі, відповідають вимогам сучасної 

практики, оскільки вимагають від майбутнього фахівця критично осмислювати, 

вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в непередбачуваних умовах, здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному контексті обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі ідеї. Компоненти, наведені у освітньо-

професійній програмі, забезпечують формування всіх визначених 

компетентностей, а виокремлені результати навчання дають змогу кількісно 

оцінити рівень сформованості цих компетентностей. Список обов'язкових та 

вибіркових компонентів освітньо-професійної програми є повним, цілісним, 



містить виключно дисципліни, зміст яких відповідає означеної галузі знать (07 

Управління та адміністрування). Компоненти є узгодженими за порядком 

викладання, розкривають сутність актуальних проблем менеджменту, 

включають блок практичної підготовки. 

Перелік конкурентних переваг програми є достатньо розмаїтим. Важливо, 

що для її реалізації залучені фахівці, які мають відповідну фахову освіту, 

необхідний досвід науково-педагогічної діяльності. Запропонована освітньо-

професійна програма має і достатньо високий рівень матеріально-технічного, 

інформаційного та навчально-методичного забезпечення. Отже, актуальність, 

логічна обґрунтованість та змістова наповненість програми видаються 

безперечними, а фахівці, які будуть підготовлені за спеціальністю 073 

Менеджмент ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» будуть мати 

достатню конкурентну спроможність на українському ринку праці в умовах 

сьогодення. 
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