
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій та 

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

адміністрування

Актуальність реалізації освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій 
та адміністрування ” спеціальності 073 “Менеджмент” підтверджується появою 
нових вимог до ефективності управління різними суб'єктами господарювання в 
сучасних умовах трансформації економіки. Кожний суб'єкт господарської діяльності 
має сформувати систему управління та організувати цей процес так, щоб 
забезпечити досягнення стратегічних цілей та створити умови подальшого 
розвитку. Лише професійні менеджери, які обізнані з сучасними методами та 
інструментами аналізу та управління, технологіями управління командами й 
проектами спроможні оцінити ризики та вчасно запропонувати і впровадити заходи 
ефективного управління організаціями та підприємствами.

.Освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Менеджмент організацій та 
адміністрування» регламентує цілі, очікувані результати, зміст і технології реалізації 
освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника. Майбутні магістри 
менеджменту здобувають низку професійно важливих компетентностей, що 
забезпечать їх здатність до успішної професійно-управлінської діяльності. У 
рецензованій програмі передбачено логічну послідовність освоєння здобувачами 
освітніх компонент. При реалізації освітньо-професійної програми передбачається 
виробнича практика, яка закріплює знання та вміння магістрів, вони набувають 
практичні навички, що сприяють комплексному формуванню їх загально- 
професійних та спеціальних компетентностей.

Слід відзначити ретельно підібраний зміст фундаментальних дисциплін та 
інтегративний характер дисциплін вибіркових циклів. Підсумкова атестація є 
обов’язковою та здійснюється після засвоєння змісту освітньо-професійної 
програми в повному обсязі під час захисту магістерської роботи, що дає можливість 
визначити ступінь сформованості загальних і спеціальних компетентностей 
випускників.

Загалом, освітньо-професійна програма “Менеджмент організацій та 
адміністрування ” підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
зі спеціальності 073 “Менеджмент” у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики освітньої діяльності, що 
дозволяє рекомендувати її до використання у процесі підготовки здобувачів вищої 
освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 073 “Менеджмент”.
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