
 

 



 

 

ВІДГУК 

 

на ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки, яка 

розроблена кафедрою менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії 

 

 

ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки, яка 

розроблена кафедрою менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії 

як наслідок тих трансформаційних процесів української економіки, що зумовили 

економічні зміни і потребують сучасної високотехнологічної, соціально ефективної 

освітньої системи, здатної забезпечити виконання її головної функції - підготовку 

фахівців з управління, соціально адаптованих, здатних задовольняти вимоги 

виробничих структур, а також упродовж всього життя самостійно здобувати й 

оновлювати знання і вміння, необхідні для продуктивної професійної діяльності. 

Мета ОП - підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері управління підприємствами (зокрема 

промисловими), установами, організаціями та їх підрозділами, здатних 

впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами 

розвитку теорії та практики менеджменту, на засадах оволодіння системою 

компетентностей у відповідності до потреб ринку праці. Особливості ОП - орієнтація 

на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, 

зокрема промислового, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до 

сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери. Запровадження системи 

ефективної мотивації творчої співпраці всіх учасників освітнього процесу. 

Цілі ОП «Менеджмент» та програмні результати навчання визначаються з 

урахуванням тенденцій розвитку спеціальності «Менеджмент», ринку праці, 

галузевого та регіонального контексту Реалізація ОП дозволить здобувачу вищої 

освіти сформувати фундаментальні та професійні компетентності, необхідні для 

організації ефективної управлінської діяльності на підприємствах усіх форм 

власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку, з акцентом на 

особливості управлінської діяльності в умовах промислових підприємств, що 

повністю відповідає запитам сьогодення та є логічним втіленням місії та візії ДДМА.  

Зміст ОП «Менеджмент» має чітку структуру: освітні компоненти, включені до 

освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності 

дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Менеджмент» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», що планується до реалізації у 

Донбаській машинобудівній академії  

у 2021-2022 навчальному році 

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти реалізується кафедрою менеджменту Донбаської державної 

машинобудівної академії. 

Означена програма являє собою систему підготовки фахівців з менеджменту, 

яка викладена у відповідних документах, розроблених та затверджених навчальним 

закладом з урахуванням вимог ринку праці та Національної рамки кваліфікації. 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» складена ґрунтовно, в ній 

відображено мету, надано логічну послідовність підготовки магістра менеджменту, 

представлені програмні результати навчання та компетентності, методи викладання 

та оцінювання знань здобувачів. Також зазначено перспективи працевлаштування або 

продовження навчання випускника даної освітньо-професійної програми.  

До переліку програмних результатів навчання додано дві складові, що, 

безумовно, є доцільними для формування сучасного менеджера для організацій та 

підприємств, зокрема промислових: 

1) ПРН14 Консолідувати та комплексно застосовувати методи діагностики, 

планування та управління при розробці планів, програм та стратегій подальшого 

розвитку промислових підприємств. 

2) ПРН15. Знати психологічні методи та прийоми, що застосовуються у 

сфері управління, та використовувати набуті знання для оцінки об'єктивних факторів 

оточення, створення умов щодо генерування нових ідей у мінливому бізнес- 

середовищі та  вирішення актуальних управлінських завдань. 

Освітні компоненти освітньо-професійної програми «Менеджмент» корелюють 

з основними компетентностями та програмними результатами навчання та 

відображають актуальні складові системи управління. Важливим аспектом 

формування програми є комплексний підхід до формування компетентностей 

професіоналів у галузі менеджменту. Він представлений рядом фахових дисциплін 

обов’язкового блоку програми та тих, які допоможуть розширити фахові 

компетентності, - блоку дисциплін вільного вибору. 

До представленої на рецензування освітньо-професійної програми 

«Менеджмент» введено такі актуальні в наш час та для регіону Донбасу компоненти, 

як «Бізнес-стратегії для промисловості», «Венчурне підприємництво». Також досить 

повно, на наш погляд, представлено і базові компоненти ОПП. Все це забезпечить 

формування системи теоретичних знань та практичних навичок використання 

аналітичного інструментарію менеджменту для вирішення актуальних управлінських 

завдань в організаціях та підприємствах, зокрема промислових. 



 



 



 



 


