
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму+ підготовки здобувачів вищої освіти  

спеціальності «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти 

у Донбаський державній машинобудівний академії 

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» на початковому рівні 

(короткий цикл) 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. 

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

відображено мету, надано логічну послідовність підготовки професіонала з 

менеджменту, представлені програмні результати навчання та 

компетентності, методи викладання та оцінювання знань студентів. Також 

зазначено перспективи працевлаштування  або продовження навчання 

випускника даної освітньо-професійної програми.  

Освітні компоненти  програми «Менеджмент» корелюють з основними 

компетентностями та програмними результатами навчання та відображають 

актуальні управлінські теми. Важливим аспектом формування програми є 

комплексний підхід до формування компетентностей професіоналів у галузі 

менеджменту. Він представлений рядом фахових дисциплін та тих 

дисциплін, які допоможуть розширити фахові компетентності. 

В представлену до рецензування освітньо-професійну програму 

«Менеджмент» на початковому рівні введено такі актуальні в наш час 

компоненти, як «Бухгалтерський облік», «Управлінський аналіз», 

«Інформаційні технології в управлінні», «Аналіз господарської діяльності».  

Також досить повно, на наш погляд, представлено і базові компоненти ОПП. 

Все це забезпечить формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок використання аналітичного інструменту менеджменту для 



вирішення актуальних маркетингових завдань на різноманітних 

підприємствах. 

Підводячи аналіз освітніх компонентів, які містяться у програмі, можна 

надати наступні рекомендації. 

1. У сучасних умовах було б доцільним більше уваги приділити 

дисциплінам психологічного напрямку, оскільки сьогодні перед 

управлінцями досить гостро стоять проблеми комунікативного характеру в 

організації. Крім того, управлінці всіх рівнів все більше уваги приділяють 

питанням командоутворення на підприємствах, оскільки тільки при взаємодії 

всіх рівнів можливе успішне керування організацією.   

2. Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка 

полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, 

підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні 

приватних стосунків між людьми. Кінцевий результат управлінської 

діяльності як органів державного управління, так і окремих підприємств 

залежить від багатьох факторів. Не останнє місце серед них займає 

діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність та гнучкість у прийнятті 

рішень. Діловодство координує всі етапи роботи: від проектування до 

контролю за виконанням рішення. Було б доцільним включити до освітньо-

професійної програми «Менеджмент» на початковому рівні (короткий цикл) 

дисципліну «Діловодство».  

В цілому освітньо-професійна програма «Менеджмент» (початковий 

рівень, короткий цикл) у повному обсязі виконує своє завдання – підготовити 

кваліфікованих спеціалістів у сфері менеджменту, здатних розв’язувати 

складні управлінські задачі організації 
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