
 



 



 



 

 

 



 

РЕЦЕНЗІЯ  

щодо змісту освітньо-професійної програми «Менеджмент» (галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент») 

підготовки магістрів на факультеті економіки і менеджменту  

Донбаської державної машинобудівної академії 

 
Сьогодні сучасні тенденції, що склалися в галузі освіти, не можуть 

протікати без диверсифікації форм і змісту професійної освіти, а також без 

врахування потреби в посиленні взаємозв'язку вищої школи зі «світом праці» 

та руху від поняття кваліфікації до поняття компетентності. Ми розуміємо, що 

посилення взаємодії вищої школи і світу праці розуміється вже не як 

підготовка випускника вузу на замовлення роботодавця під конкретне робоче 

місце, а як розширення спектру професійних умінь і компетенцій майбутнього 

фахівця, формування його знання на «випередження», здатності до активної 

позиції у визначенні своєї освітньої та трудової кар'єри. При цьому ми 

враховуємо, що сьогодні вища освіта визначається як процес і результат 

професійного формування і розвитку особистості людина. 

Можливості професійної діяльності в області промислового 

менеджменту великі, але, як свідчать наш досвід та сучасна практика, 

підготовка фахівців для даної галузевої спрямованості економіки не адекватна 

її динамічному розвитку і вимогам з боку роботодавців до якості. Отже, наша 

участь у формуванні освітньо-професійних програм спеціальностей, в яких 

зацікавлена сучасна промисловість, зокрема наше підприємство, є необхідною 

умовою отримання конкурентоздатного фахівця.  

Надана на рецензування освітньо-професійна програма «Менеджмент», є 

тим необхідним сполучним елементом між освітою та роботодавцем, що 

сприяє формуванню саме такого професіонала, що задовольняє вимогам ринку 

праці. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів менеджменту, яку 

реалізує кафедра менеджменту ДДМА, є не просто актуальною, вона 

відповідає потребам підприємств та організацій, зокрема Донецького регіону, 

в контексті забезпечення інноваційного економічного розвитку на основі 

підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних сферах та 

галузях національної економіки за рахунок удосконалення системи 

менеджменту. Ефективна реалізація функцій менеджменту суб'єктами 

господарювання, спрямована на своєчасне та висококваліфіковане розв'язання 

стратегічних та поточних проблем управління, є необхідним та дієвим 

чинником інтелектуалізації та професіоналізації бізнесу, зростання ринкової 

активності підприємств, зокрема промислових, їх ефективної адаптації до 

нових вимог та викликів сучасного етапу розвитку економіки України та світу. 

Концептуальною основою освітньо-професійної програми 

«Менеджмент» є багатовекторний підхід до визначення змісту, напрямів та 

заходів сучасної управлінської діяльності, що поєднує її інтелектуальні 

(професійні), підприємницькі, соціальні ознаки та чинники ефективності. На 

основі такого підходу підготовка магістрів менеджменту є комплексною, 

поєднує теоретичні, методичні та практичні аспекти професійної діяльності 

магістра з менеджменту та охоплює такі взаємопов'язані напрями, як: 

 



 

1) професійна підготовка, спрямована на формування фахівців 

високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними 

навичками управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання 

різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до 

потреб національної економіки, здатні впроваджувати отримані знання в 

наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку теорії управління; 

2) формування у майбутніх професіоналів компетентностей Soft- skills. 

Освітньо-професійна програма відповідає вимогам стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (Наказ МОН України №959 від 10.07.2019 р.). Її структура 

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

основні характеристики та особливості її реалізації в навчальному процесі, 

програмні компетентності та результати навчання, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, ресурсне забезпечення реалізації 

програми), основні компоненти програми (перелік дисциплін, що будуть 

викладатися, систематизовані за блоками та послідовністю їх вивчення), 

форму атестації та матриці відповідності компонентів програми 

компетентностям та результатам навчання. Серед компонентів програми 

кожного блоку представлені дисципліни, обов'язкові для вивчення та 

вибіркові, що стимулює здобувачів виявляти самостійність та брати активну 

участь у плануванні свого навчання, формувати власну траєкторію навчання. 

У межах цієї освітньо-професійної програми запропоновані дисципліни 

(складові ОПП), зміст яких спрямований на формування компетентностей 

Soft-skills: психологія лідерства та професійної успішності, психологічні 

технології роботи з персоналом та інші дисципліни, вивчення яких дозволяє 

отримати навички оптимізації стосунків в організаціях, покращення засобів 

управління та контролю, створення ефективної системи комунікацій між 

працівниками. 

Визначені у програмі програмні результати навчання та програмні 

компетентності відповідають вимогам сучасної практики, однак, доцільним 

було б виокремити програмні результати навчання, сфокусовані: 

1) на питаннях управління саме промисловими підприємствами; 

2) на питаннях формування та розвитку soft-skills. 

Було б корисним включити до переліку навчальних дисциплін 

дисципліни, пов’язані з бізнес-підготовкою, метою якої є оволодіння 

студентами знаннями та уміннями з ефективного ведення бізнесу, принципів 

менеджменту, управління підприємствами різних форм власності та розмірів, 

зокрема промисловими, в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

Нарешті, задля розвитку програми, посилення її теоретичної і 

практичної складових слід зміцнювати інтегрованість програми в 

національний освітній простір. Це досягається наданням здобувачам 

можливості обмінів і короткострокових візитів в інші університети за  



 



 



 


