
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій та адміністрування» 

першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності

Трансформаційні зрушення, які відбуваються в українському суспільстві, призводять до 
зміни економічних, політичних і соціальних інститутів, що в свою чергу формує нові вимоги до 
теоретичної та практичної підготовки фахівців усіх галузей здатних вирішувати практичні 
проблеми та складні спеціалізовані задачі.

Основною метою впровадження рецензованої освітньо-професійної програми 
«Менеджмент організацій та адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти першого 
рівня (бакалавр) спеціальності 073 «Менеджмент» у Львівському державному університеті 
безпеки життєдіяльності є підготовка фахівців, які володіють сучасними теоретичними 
знаннями, прикладними навичками прийняття управлінських рішень та здатні правильно 
оцінювати ризики, попереджати можливі втрати і сприяти подоланню кризових ситуацій.

Рецензована освітньо-професійна програма визначає фахові та загальні компетентності. 
Результати навчання засвідчують високий рівень професійної підготовки випускників, 
забезпечують достатньо широке поле їх професійної діяльності та високу 
конкурентоспроможність на ринку праці.

Характерною особливістю освітньо-професійної програми є оволодіння системою 
компетентностей щодо здійснення антикризового операційного управління в організаціях 
(установах, підприємствах) різних форм власності в умовах невизначеності та ризику, в 
контексті оволодіння системою компетентностей та розвитку Бой-зкіїїз.

Освітньо-професійна програма має достатній навчально-методичний та матеріальний 
рівні забезпечення, що відповідає сучасним вимогам вищої освіти. В ній враховані потреби 
ринку праці та вимоги потенційних роботодавців, носить логічний, послідовний, системний 
характер. З метою впровадження новітніх методів навчання студентів, зокрема технології 
змішаного навчання доцільно було б підсилити освітній процес відвідуванням студентами 
онлайн-курсів, тренінгів, семінарів з метою набуття практичних навиків у вирішенні економіко- 
управлінських завдань, вивчення функцій економіста, менеджера та управлінця.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня 
(бакалавр) спеціальності 073 «Менеджмент» може бути використана в освітньому процесі для 
підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної, форм навчання у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності. Містить в собі всі необхідні структурні та 
змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки фахівців у галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» і відповідає запитам практичного використання.
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