
РЕЦЕНЗIЯ _ ВIДГУК

Itrl освiт,|lьо-Ilрофесiйrlу IIpol,paMy <McIle:IжMelll,)> зi clleltia"lIbtlocтi 073
<<VIепеджмент>> га"llузi зtIаtlь 07 <Управ.llillrlя та a/tMilticтpyBarlHя)> першого
(бака.llаврського) рiвня виulоi освiти у liiлоltеркiвському наlцiоtlаJIьIIому

аграрному ушiверси"ге,гi

Сучасне'* бiзнес-середовище органiзацiй вiдрiзнясться надзвичайним

динамiзмом, мiнливiстю та високим piBHeM невизI{аченос,гi. LIe вимагас вiд
менедх<ерiв таких знань, навичок, теоретичноТ та практич}лоТ пiдго,говки, якi б
даваJIи Тм мож.тtивiсть швидко i об'ективно оцiн}ова,ги с,ган, у якому гrеребувас

органiзацiя, визначати оптимальнi шляхи вирirllення проб-пем, якi перел Helo
виникають та перспективи iT розвитку.

Основою високого професiоналiзму та KoMlleTellTt-tocTi менеджерiв € та
пiдготовка, яку вони, як майбу,гьri фахiвlцi, оr,римую,гь у закJIа/tах виltlоТ освi,ги.

У своrо чергу, ocBiTHi програми зi спеltiальнос,гi <N4епе/lжме[l1,)), якi ltропону}о,гь

закJIади вишlоТ освiти, повиннi у максимальrriй Mipi врахоI]ува,ги вимоги ринку
праui до такого роду фахiвцiв.

Освiтньо-професiйна програма Бiлоцеркiвського наrliонального аграрного

унiверситету зi спецiальностi 07З <VIенеджмент)), iз l;ашоТ l,очки зору, вiдловiдас
зазначеним вимогам. Обов'язковi компонеttти ocBiT,tiboT проl,рами забезпечуюr,ь
майбут,нiм фахiвцям rрунтовнi знання в об;lасr,i меFIеджменту за рахунок
вивченFIя таких дисциплiн як <Менеджмент>, <Лiдерство та командо творення)),

<Менеджмент персонаJIу)), <Стратегiчний менеджмент)) та ряду iнших.
Розширюс професiйний та економiчний кругозiр фахiвrliв виt]LIення ,гаких

liисциплiн як <Економiчна теорiя>, <Фiнаtlси>, <EKoHoMiKa lriдгrрисмсl,t])),

<[-осподарське право)) та iHrrri. Вибiрковi компонсIl,ги освi,гttьоТ llроI,рами дають
мохсливiсr,ь зztобувачам вишIоТ освir,и гtоt,;lибиr,и своТ зIlаII}lя ,га llрофесiйнi
навички вiл1-1овiдно до вJIасних угtодобаItl,, схи.ill,нос,гсй до tteBHoT сфери

управлi нськоТ дiяльностi.
У рецензованiй освiтньо-професiйrriй гlрограмi, з? рахунок виI]чення

вiлповiдних дисциплiн, забезгlечусться орiсн,говаlliс,гь майбу,гнiх фахiвrliв tIa

аграрну сферу нацiональноТ економiки, як о/u{у iз провiltних /UIя нашlоТ держави.
I Iрактичrtа пiдготовка здобувачiв вищоТ освi,ги у лостатFIiй Mipi забезпе,rусться як
за рахунок практичних занять iз дисциплiн, так i за рахунок вкJIIочення у
освiтньо-професiйну програму трьох навч€шьних та одну виробни.iу практику.

Виходячи iз зазначеного, вважаемо, що освiтлtьо-професiйгrа програма
Б}{АУ зi спецiальностi 073 <MetIelIжMeIIT> вiдtlоtзiltас стаII/]арl,ам ]]иtllоТ освi,ги,
сучасним вимогам ринку llparli i мож KoМcll/loBaIia ilo I]ltроваil)ке}ItIя t]

освiтнiй IIроцес гtiдго,говки здобу ir,и ltерl,ttого (бакалаврського)

рiвrrя zteHHoT i заочноТ форми rraB
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