
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня 

вищої освіти

спеціальності 073 «Менеджмент»

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного

Представлена магістерська освітня програма реалізується Таврійським 

державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного, 

враховує усі потреби сучасного ринкового економічного середовища та 

відповідає ним. За даними сайтів пошуку роботи та місцевого центру 

зайнятості наразі вакансії менеджерів є домінуючими у блоці спеціальностей 

економічного спрямування, що підтверджує необхідність у розвитку освітніх 

програм, пов’язаних з підготовкою фахівців відповідного напрямку.

Освітньо-професійна програма складена логічно, змістовно, заявлені 

дисципліни відповідають цілям, завданням, результатам навчання і 

компетентностям згідно програми. Зазначені дисципліни освітньої програми 

відповідають сучасним потребам ринкової економіки, тому що спрямовані на 

підготовку спеціалістів, здатних створювати сучасні високотехнологічні 

проекти в реальних умовах виробництва.

Перевагою представленої освітньої програми є наявність вибіркової 

складової для здобувачів вищої освіти, що дозволяє розширити діапазон 

знань та кваліфікаційну складову студентів та підвищити їх 

конкурентоздатність на сучасному ринку праці України.

Особливу увагу привертає те, що освітня програма 073 «Менеджмент» 

враховує тенденції сучасного ринку праці за рахунок академічної 

мобільності, запровадження системи дуального навчання, що є наявною 

практичною складовою та вдалим кроком до одночасного закріплення й 

апробації набутих теоретичних знань.

Вагомим добутком представленої освітньої програми за умов



сьогодення є наявність такої дисципліни як «Комунікативний менеджмент», 

адже багато досвідченої молоді, фактично приходячи на виробництво, не 

здатні гідним чином будувати взаємовідносини, суцільно адаптуватись, 

засвоювати певні правила і традиції співіснування у новому колективі під час 

процесу праці. Тому досить суттєвим моментом щодо подолання імовірного 

опору змінам, які постійно супроводжують виробничі реалії більшості 

підприємств та установ України, є можливість отримання під час навчання як 

теоретичних, так і практичних знань та навичок щодо технік ефективної 

комунікації, адже менеджер - це завжди комунікатор. В якості рекомендації, 

вважаю за потрібне наголосити на практичній можливості проведення 

всебічних тренінгів-семінарів із обов'язковим залученням практикуючих 

фахівців щодо оволодіння студентами сучасними засобами ефективних 

антикризових комунікацій.

В цілому освітньо-професійна програма спеціальності 073- 

«Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти повністю 

відповідає вимогам, що висуваються до такого типу документів, має 

комплексний та цільовий підхід для підготовки фахівців, які володіють 

фаховими навиками та компетентностями, необхідними для подальшої 

професійної діяльності за даною спеціальністю та рекомендується для 

впровадження у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного.
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