
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Київського університету імені Бориса Грінченка для
підготовки іноземних громадян

Трансформаційні процеси української економіки зумовили 
економічні зміни, що потребують сучасної високотехнологічної, соціально 
ефективної освітньої системи, здатної забезпечити виконання її головної 
функції - підготовку фахівців з менеджменту, соціально адаптованих, 
здатних задовольняти вимоги управлінських структур, а також упродовж 
всього життя самостійно здобувати й оновлювати знання і вміння, 
необхідні для успішної професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та 
адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджменту» розроблена 
проектною групою кафедри управління Київського університету імені 
Бориса Грінченка відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Вона передбачає набуття іноземними громадянами -  здобувачами 
ступеня освіти «Магістр» теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для генерації нових ідей та розв’язання 
комплексних завдань теоретичного і прикладного характеру.

При розробці освітньої програми враховано положення Наказу МОН 
від 05.07.2021 р. №769 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо удосконалення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
іноземних громадян та осіб без громадянства в закладах вищої освіти з 
урахуванням особливостей їх підготовки», а саме - в третьому вибірковому 
блоці для ознайомлення іноземців з українською культурою, історією, 
традиціями та сприяння їх адаптації в Україні передбачається вивчення 
дисциплін відповідного спрямування.

Представлена програма дозволяє здобувачеві вищої освіти 
сформувати інтегральну компетентність - здатність розв’язувати складні 
задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що 
передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 
невизначеності умов і вимог.

Структура освітньо-професійної програми передбачає наявність 
обов’язкових компонент, які формують професійні програмні 
компетентності і забезпечують здобуття поглиблених знань зі 
спеціальності, та вибіркових компонент, що відображають інтереси 
здобувачів вищої освіти - іноземних громадян та дозволяють отримати 
додаткові фахові знання за спеціальністю. Контент програми включає 
поглиблене вивчення англійської мови та українську мову як іноземну 
мову.
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і| Розроблена освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій
■ та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування може бути використана у освітньому процесі для 

І підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм - іноземних
І громадян.
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