
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 
Представлена освітньо-професійна програма вищої освіти, що 

реалізується за спеціальністю 073 Менеджмент, рівень магістр включає 

комплекс документів, розроблений у Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса із врахуванням потреб ринку праці та відповідних вимог. 

Освітньо-професійна програма складає 120 кредитів та включає всі види 

аудиторної та самостійної роботи студентів і часу, що відводиться на контроль 

якості засвоєння студентами освітньо-професійної програми. 

Дана ОПП регламентує мету, очікувані результати навчання, зміст 

умови та технологію реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки 

магістра за даною спеціальністю і включає у себе: загальну інформацію, мету 

і характеристику освітньо-професійної програми, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 

програмні компетентності, результати навчання, ресурсне забезпечення 

реалізації програми, академічна мобільність, перелік компонент освітньо-

професійної програми та їх логічна послідовність, структурно-логічна схема 

освітньої програми, форма атестації здобувачів вищої освіти, матриці 

відповідності результатів навчання та програмних компетентностей освітньої 

програми, визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК, 

програмних компетентностей освітнім компонентам ОПП та результатів 

навчання компонентам освітньо-професійної програми. 

Метою освітньо-професійної програми  «Бізнес-адміністрування» є 

підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, 

які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, 

вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати сучасні 



погляди на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують 

розуміння процесів сучасних моделей менеджменту та формують здатність 

застосовувати ці знання під час оперативного та стратегічного управління 

бізнесом. 

Дуже важливо, що дана ОПП змістовно охоплює важливі сучасні 

критерії, що висуваються до навчання за магістерськими програмами, а саме 

придатність до працевлаштування та академічна мобільність. 

Представлена ОПП передбачає, що у результаті освоєння програми 

магістратури у випускника повинні бути сформовані  такі компетентності: 

інтегральна, загальні, фахові та визначено їх перелік. 

В цілому освітньо-професійна програма  «Бізнес-адміністрування» 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 

Управління та адміністрування повністю відповідає вимогам до такого типу  

документів, має комплексний та цільовий підхід для підготовки 

кваліфікованого магістра, який володіє фаховими навиками та 

компетентностями, необхідними для подальшої професійної діяльності за 

даною спеціальністю та рекомендується для реалізації у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса. 
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PEIIEH3Ifl

Ha ocBiTHbo-rpoQecifi ny rporpaMy <<BirHec-aAvrinicrpyBaHHfl >>

Apyroro prBHq Brrrqor ocBrTrr

sa cueqia.urnicrro 073 MeneA)r(MeHT

ra"rry:i 3HaHb 07 Yupan.rinnq ra aAvrinicrpynaHnn

llpe4craeJreHa ocsifi{ro-upo$ecifiHa rrporpaNra <<Eisnec-a4rr,rinicrpynannx>

saqoi ocriru, qo peaJrisyerrcr 3a c eqianruicuo 073 Mene4xvrenr, pineur

vraricrp BKJIIoqae KoMITJIeKc 4orcyvrenrin, pospo6nenufi y ,{oneqmovry

naqionarbHoMy yninepcrareri ivreHi Bacuns Cryca is npaxyraHH.rrM norpe6 puHKy

nparll Ta BlArroBlAHLrx BrlMOf.

OcsirHro-npoQecifina nporpaMa <<Eisnec-a4ruinicrpynannr) cKnaAae 120

rpe4Iarin ra BKrroqae eci B:a4tr ayArrropHoi ra cauocrifinoi poSorr,r cryAenrie i
qacy, u{o niAno4rTbafl, Ha KoHTpoJrb flKocri gaceoeHH{ cryAeHTaMLr ocsirHro-

upoSecifi Hoi nporparvru.

fiana OIIII perJIaMeHTye Mery, o-rirynani pesynbrarn HaBrraHHr, :rr,ricr

yMoBLI ra rexHonoriro peanisaqii ocsirHroro rpoqecy, oqinKy rKocri ni4roronru

uaricrpa 3a AaHoro cneqianrnicrro i srrroqae y ce6e: 3araJrbHy inSopvraqiro, uery

i xapar<repLrcrrrKy ocsirHro-upoSecifinoi uporpavtu) rrpvr4arrricrr Br,rnycKHr4rin 4o

lpalleBnalrrryBaHHr Ta rroA€urbruofo HaBrIaHH,f,, Br4KJraAaHHs, Ta orllHroBaHHfl,

rlporpaMHi rcovrnereuurocti, pe3ynbrarlr HaBqaHH-f,, pecypcHe sa6esne.{eHHt

peanisaqii nporpauu, ar<a4euiuna rvrodinrnicrr, nepenir< KoMrroHeHr ocsirHro-

npoSecifinoi uporpaMur ra ix nori.rHa uocni,4onuicm, crpyKTypno-nori.rHa cxeMa

ocsirHroi npolpaMr{, Sopua arecraqii s4o6ynauin nuqoi ocniru, vrarpnqi

ni4uoni4nocri pe:yrlrrarie HaBrraHH.fl Ta [porpaMHlrx KoMrrereHTHocrefi ocsirHroi

rrporpaMr,r, BLT3HarreHLrx craHAaproM KoMrrereHtrocrefi AecKprrrrropaM HPK,

rrporpaMHr4x KoMrrereHrnocrefi oceirHiNa KoMrroHeHTaM OIII Ta pesynrrarin

HaBrraHHr KoMrroHeHTaM o csirHro -upo S ec ifi noi upo rp avrz.

Meroro ocsirHro-npo$ecifiuoi rrporpaMr{ <<Eignec-aAvrinicrpynaHH.rr) e

ni4roronra BLIcoKorna-uiSircoBaHLIX, npo$ecifiHr'rx ra frepcrreKTkrBHr/rx Qaxinqin-



3AiftcHroBarkr HayKoBi

vene4xepin (oco6zcrocri-npoSeciona-na, Inrenerryanrnoi, Insopvroaauoi,

Innonaqifinoi, cauol4enrzsirconanoi, InrerposaHoi y cycuinrcrno), xri noro.qiro6

Syn4 arvr e HT€rJrbH14 M14 3HaHHqMu, rIpaKTI4qHVMI4 HaBkIqKaMu, eN4iHHsNdI4

4ocni4xeHH-rr ra s4auri peali:ynau4 cyqacHi noux4Ia na

ocnosi SopvrynanH-f, KoMrIJreKcy KoMrrereHurocrefi, rqo :a6esleqyrorb posyrrainnx

rrpoqecrc cyqacHr,rx vro4enefi

3acrocoByBurv qi snannx ni4 -rac

6isHecoN,r

MeHeAXMeHry ra Sopuyrorr

orleparr4BHoro ra crpareri.rHoro

3AaTHlCTb

yupaeninur

rpzrepii, rlo BllcyBarorbct Ao HaBqaH:afl sa uaricrepcbKr4Mrl rrporpaMaMvr, a ca',y1e

upu4aruicrb Ao nparleBnarxryBaHHf, Ta aKaAeMi.{Ha rao6inrsicrr.

flpe4craaJleHa OIII nepe46a.rae, Iqo y pe:ynbrari ocsoeHHr rrpolpaMpr

uaricrparypr4 y BI,IIyoKHLIKa rIoBrIHni 6yru csoprr,ronaHi raxi xovruerenrnocri:

inrerpa-nrna, saralrni, Saxosi ra BV3Har{eHo ix nepenir.

B qinonry ocsirHro-upo$ecifiHy rrpolpaMy <<EisHec-a4rvrinicrpyBaHHq>>

Apyroro pieux nuqoi ocsiru:a cueqiamnicrro 073 MeneAlKMeHr ranysi gnaHr 07

YnpanniHHfl Ta a4vrinicrp BaHH.rr nonnicuo ai4uoni4ae Br,rMoraM Ao raKoro r?rly

4or<yuenrin, Mae r<ouunercnhft Ta qinroazfi uiaxia Anfl niArorosrr4

rcnani$ircoBaHoro uaricrpa, srcuft nolo4ie

KoMrrereHTHocrrMLr, neo6xi4HLrMLr Anf, rroA€LJruloi

AaHoro cueqiamnicrro ra peKoMeHAyerbcr Anfl

Qaxonzuz HaBrlKaMZ Ta

naqiona-ubHoMy yni aep cureri ivren i B acutrs Cryca.

3acryuHaK Ar4peKropa BvKoHaB

Ayxe BaIKJILIBo, rqo ralrra On|I sNricrosHo oxorrJrroe saxnzni cv.racHi

upo$ecifinoi 4ixnrnocri sa

peani:aqii y ,,{oneqrrovry

QrpntB.E

<In4ycrpialura Cuinrca A.B. Inanos


