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Присутні члени ради: Антоненко А.Г., Бурбика В.О., Галаєв М.Д., Ладуха В.Б. 

Запрошені: завідувач кафедри управління, д.е.н., проф. Теліженко О.М., 

к.держ.упр. Деміхов О.І., к.е.н., заст. завідувача кафедри з навчально-методичної 

роботи Мартинець В.В., керівники робочих проектних груп освітніх програм за 

спеціальністю 073 “Менеджмент”. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення нового стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959. 

2. Обговорення змін в освітньо-науковій програмі  «Менеджмент організацій та 

адміністрування» (рівень доктора філософії) за спеціальністю 073 

“Менеджмент”. 

3. Рецензування та погодження робочих програм навчальних дисциплін на 2019-

2020 н.р. за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами: 1) 

освітньо-професійна програма «Менеджмент» (бакалаврський рівень); 2) 

освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» (магістерський рівень);  

3) освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 

(магістерський рівень); 4) освітньо-професійна програма «Управління 

проектами» (магістерський рівень);  5) освітньо-наукова програма «Менеджмент 

організацій та адміністрування» (рівень доктора філософії). 

4. Перегляд каталогів вибіркових дисциплін за усіма освітніми програмами усіх 

рівнів підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”. 

5. Експертне оцінювання актуальності переліку орієнтовних тем кваліфікаційних 

робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю “Менеджмент” сучасному стану 

вітчизняного ринку праці щодо підготовки сучасного фахівця з менеджменту.  

6. Експертне оцінювання програм практики за освітніми програмами усіх рівнів 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” 



 

1.СЛУХАЛИ: 

Теліженко О.М., завідувача кафедри управління, д.е.н., проф. про  введення в дію 

10.07.2019 року Наказу №959 Міністерства освіти і науки України, яким 

затверджено новий стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти та необхідність приведення у 

відповідність до нього освітніх програм “Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент 

організацій та адміністрування”, “Управління проектами” та з пропозицією 

розглянути внесені зміни в освітні програми. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Швіндіна Г.О., керівник робочої проектної групи ОПП “Менеджмент організацій 

та адміністрування”, зазначила, що за результатами вивчення стандарту робочою 

проектною групою в ОПП змінено матриці забезпечення програмних 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми. Ладуха  В.Б. запропонував назву навчальної 

дисципліни “Стратегічний менеджмент” змінити на “Стратегії в бізнесі та 

промисловості” з метою поглибленого вивчення здобувачами ефективних 

комбінацій різних видів стратегій, які застосовуються в бізнесі та промисловості.  

Жулавський А.Ю., керівник робочої проектної групи ОПП “Управління 

проектами” зазначив, що за результатами вивчення стандарту спільно з робочою 

проектною групою освітньої програми визначено, що навчальна дисципліна 

“Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності” (1 семестр) не забезпечує 

досягнення програмних результатів навчання та формування компетентностей, 

передбачених цим стандартом, тому її перенесено у вибірковий блок. Натомість 

у структурно-логічну схему підготовки здобувачів у 1 семестрі запропоновано 

ввести дисципліну “Аналіз та управління бізнес-ідеями”, яка забезпечуватиме 

досягнення програмних результатів навчання, у 2018-2019 нр. викладалася як 

вибіркова.  

Шкарупа О.В., керівник робочої проектної групи ОПП “Бізнес-адміністрування” 

зазначила, що за результатами вивчення стандарту в ОПП змінено матриці 

забезпечення програмних компетентностей та програмних результатів навчання 

відповідними компонентами  освітньої програми.  

Антоненко А.Г. запропонував затвердити запропоновані зміни до освітніх 

програм “Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент організацій та 

адміністрування”, “Управління проектами” за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України №959 .  

 

Результати голосування: «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.   

 

УХВАЛИЛИ: Погодити запропоновані відповідно до Наказу Міністерства освіти 

і науки України №959 зміни до освітніх програм “Бізнес-адміністрування”, 



“Менеджмент організацій та адміністрування”,  “Управління проектами” за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

2. СЛУХАЛИ: Касьяненка В.О., керівника робочої проектної групи ОНП 

“Менеджмент організацій та адміністрування” (рівень доктора філософії) про 

затвердження освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій та 

адміністрування» 2019 р.п. 

 

ВИСТУПИЛИ: Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи 

Мартинець В.В. яка поінформувала присутніх про необхідність внесення змін до 

освітньо-наукової програми “Менеджмент організацій та адміністрування” за 

спеціальністю 073 “Менеджмент” для третього (доктор філософії) рівня вищої 

освіти. Це обумовлено змінами, що відбулись в нормативній базі, а саме в 

Постанові Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 509 « Про 

внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1341 “Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій”. Змінами передбачено, що рівень доктора філософії відповідає 9 

кваліфікаційному рівню рамки та передбачає зміни в формулюванні інтегральної 

компетентності та дескрипторів. Таким чином пропонується ОНП “Менеджмент 

організацій та адміністрування” привести у відповідність до вимог Національної 

рамки кваліфікацій в частині коригування кваліфікаційного рівня з 8 на 9, а 

також зміни формулювання інтегральної компетентності. Враховуючи, що 

програмні результати навчання та загальні і фахові компетентності відповідають 

в цілому вимогам до 9 кваліфікаційного рівня, то вони не потребують суттєвого 

перероблення. 

 

Результати голосування: «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Погодити запропоновані зміни в ОНП і затвердити освітньо-

наукову програму «Менеджмент організацій та адміністрування» 2019 р.п.  

 

3.СЛУХАЛИ: Д.е.н., проф., зав. каф. управління Теліженко О.М., який наголосив 

на необхідності експертного оцінювання та рецензування членами ради 

роботодавців структури та змісту робочих програм навчальних дисциплін за 

освітніми програмами за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого, 

другого та третього рівнів вищої освіти відповідно.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

К.е.н., заст. завідувача кафедри з навчально-методичної роботи Мартинець В.В. 

повідомила, що робочі програми дисциплін для 2019-2020 н.р. за ОПП 

“Менеджмент” (бакалаврський рівень), “Управління проектами та “Менеджмент 

організацій та адміністрування” (магістерський рівень) повністю розроблено, а 



також розглянуто та схвалено на засіданні робочих проєктних груп відповідних 

освітніх програм. 

К.е.н., доц., керівник робочої проєктної групи за ОПП “Бізнес-адміністрування” 

(магістерський рівень) Шкарупа О.В. повідомила, що робочі програми дисциплін 

2019-2020 н.р. за цією ОПП повністю розроблено, розглянуто та схвалено на 

засіданні робочої проєктної групи. 

К.е.н., доц., керівник робочої проєктної групи за ОНП “Менеджмент організацій 

та адміністрування”  (рівень доктора філософії) Касьяненко В.О. наголосив, що 

всі робочі програми дисциплін за ОНП «Менеджмент організацій та 

адміністрування» розроблено, розглянуто та схвалено на засіданні робочої 

проєктної групи. 

Член Експертної ради роботодавців Бурбика В.О., який відмітив, що члени 

Експертної ради роботодавців за результатами рецензування робочих програм 

навчальних дисциплін  пропонують під час організації освітнього процесу 

збільшити та урізноманітнити методи практико-орієнтованого навчання та 

зосередити увагу на використанні форм і методів навчання, які сприятимуть 

формуванню аналітичних навичок та критичного мислення, що сприятиме 

удосконаленню професійної підготовки студентів. 

 

Результати голосування: «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати професорсько-викладацькому складу розглянути 

та схвалити на засіданні кафедри робочі програми навчальних дисциплін, які 

викладатимуться за спеціальністю “Менеджмент” у 2019-2020 н.р. за усіма 

рівнями освіти та довести до відома викладачів надані пропозиції.  

 

4.СЛУХАЛИ: Бурбику В.О. про пропозицію переглянути перелік дисциплін, 

включених до каталогів вибіркових дисциплін за професійним спрямуванням за 

усіма освітніми програмами усіх рівнів підготовки здобувачів за спеціальністю 

073 “Менеджмент”. 

  

ВИСТУПИЛИ: Ладуха В.Б. виступив з пропозицією внести зміни в каталог 

вибіркових дисциплін за ОПП “Управління проектами” згідно змін в структурно-

логічній схемі підготовки здобувача за даною ОПП. Бурбика В.О. зазначив, що 

за ОПП “Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент організацій та 

адміністрування” (магістерського рівня) та ОНП “Менеджмент організацій та 

адміністрування” (рівень доктора філософії) каталоги вибіркових дисциплін 

сформовані з урахуванням сучасних практик та з урахуванням змін тенденцій 

розвитку спеціальності та ринку праці. Антоненко А.Г. запропонував погодити 

каталоги вибіркових дисциплін. 
 

Результати голосування: «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

  



УХВАЛИЛИ: Схвалити каталоги вибіркових дисциплін за освітніми програмами 

“Менеджмент” (бакалаврський рівень) , “Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент 

організацій та адміністрування”, “Управління проектами” (магістерський 

рівень), “Менеджмент організацій та адміністрування” (рівень доктора 

філософії) 2019 р.п. за спеціальністю 073 “Менеджмент”. 
 

5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри управління Теліженко О.М. про необхідність 

експертного оцінювання актуальності орієнтовної тематики кваліфікаційних 

бакалаврських та магістерських робіт за освітніми програмами за спеціальністю 

073 “Менеджмент” для покращення якості підготовки фахівців у відповідності 

до сучасних потреб ринку праці.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ладуха В.Б. про результати аналізу орієнтовної тематики кваліфікаційних робіт. 

Зазначено, що запропонована тематика кваліфікаційних бакалаврських та 

магістерських робіт є актуальною та відповідає сучасним вимогам ринку праці.  

 

Результати голосування:  «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.   

 

УХВАЛИЛИ: Погодити орієнтовну тематику кваліфікаційних бакалаврських та 

магістерських робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент».  

 

6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Теліженко О.М. про необхідність експертного 

оцінювання програми виробничої практики для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент»; програм переддипломної 

практики для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітніми 

програмами “Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент організацій та 

адміністрування”, “Управління проектами”; програми педагогічної практики за 

професійним спрямуванням для третього рівня вищої освіти за освітньо-

науковою програмою “Менеджмент організацій та адміністрування”.  

 

ВИСТУПИЛИ: Ладуху В.Б.. про результати розгляду програми виробничої 

практики за освітньою програмою «Менеджмент». Бурбику В.О. про результати 

розгляду програм переддипломних практик за освітніми програмами: «Бізнес-

адміністрування», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління 

проектами». Антоненка А.Г. про результати розгляду програми педагогічної 

практики за професійним спрямуванням за освітньо-науковою програмою 

«Менеджмент». 

 

Результати голосування:  «за» – 5 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.   

 

УХВАЛИЛИ: Погодити програму виробничої практики за освітньою програмою 

«Менеджмент», програми переддипломної практики за освітніми програмами 



«Бізнес-адміністрування», «Менеджмент організацій та адміністрування»,  

«Управління проектами» та програму педагогічної практики за професійним 

спрямуванням за освітньо-науковою програмою «Менеджмент організацій та 

адміністрування» спеціальності 073 “Менеджмент” у вигляді, запропонованому 

кафедрою.  

 

Голова Експертної ради          В.О. Бурбика 

 

Секретар        О.І. Деміхов 
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Протокол № 2 

 засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 

 073 «Менеджмент» 

від «24» жовтня 2019 року  

 

 

Головуючий:  

В.о. завідувача кафедри управління, к.е.н., доц. Швіндіна Г.О. 

 

Присутні: Устименко В.В., Гриценко С.С., Михайлик В.М., Онищенко В.Ю., 

Тарута Д.Ю., Чугай М.О., Дашкін В.Ш., Ніканоров А.В. 

Запрошені: к.держ.упр. Деміхов О.І., керівники робочих проектних груп освітніх 

програм за спеціальністю 073 “Менеджмент”. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обрання Голови та секретаря Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Менеджмент». 

2. Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради роботодавців на 

2020 р. 

3. Обговорення основних тенденцій розвитку ринку праці і оцінка попиту на 

фахівців спеціальності «Менеджмент». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

В.о.завідувача кафедри, Швіндіну Г.О. про необхідність обрання Голови 

оновленого складу Ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: Гриценко С.С., Михайлик В.М., які внесли на розгляд кандидатуру 

провідного фахівця із управління проектами та програмами в сфері матеріального 

виробництва ТОВ «Домініон Бізнес Парк» Устименка Владислава Валерійовича. 

 

Результати голосування: «за» – 8 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Головою складу Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» Устименко В.В. 

 



2. СЛУХАЛИ: Голову складу Експертної ради роботодавців зі спеціальності 073 

«Менеджмент» Устименко В.В. з пропозицією розробити та затвердити план 

роботи Експертної ради на 2020 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: Швіндіна Г.О., Михайлик В.М., Чугай М.О., які внесли пропозиції 

щодо плану роботи на 2020 рік. 

 

Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» на 2020 рік (план додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: В.о.завідувача кафедри управління Швіндіну Г.О, яка представила 

результати аналізу ринку праці в Україні та Сумській області.  

 

ВИСТУПИЛИ: Онищенко В.Ю. підкреслив, що зростає потреба у фахівцях з 

управління проектами, проектних менеджерах у територіальних громадах в 

контексті реформи децентралізації. Дашкін В.Ш. підкреслив важливість набуття 

майбутніми управлінцями предметних знань із антикризового та стратегічного 

управління в бізнесі та промисловості.   

 

УХВАЛИЛИ: При постійному перегляді та модернізації освітніх програм та 

навчальних планів підготовки здобувачів за спеціальністю 073 “Менеджмент”, а 

також при розробленні викладачами кафедри змістовного наповнення дисциплін 

враховувати поточні вимоги ринку праці та запити роботодавців щодо 

компетентностей менеджера.  

 

Голова Експертної ради          В.В. Устименко 

 

Секретар        О.І. Деміхов 
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Протокол № 3 

 засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 

«Менеджмент» 

від «22» листопада 2019 року  

 

 

Голова: Устименко В.В. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 6 членів Ради із 8: Устименко В.В., Гриценко С.С., Михайлик В.М., 

Онищенко В.Ю., Тарута Д.Ю., Чугай М.О. 

Запрошені: в.о. завідувача кафедри управління, к.е.н., доц. Швіндіна Г.О., 

к.держ.упр. Деміхов О.І., к.е.н., заст. завідувача кафедри з навчально-методичної 

роботи Мартинець В.В., керівники робочих проектних груп освітніх програм за 

спеціальністю 073 “Менеджмент”. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд Експертною радою роботодавців проєкту освітньої програми 

“Менеджмент” і навчального плану підготовки бакалавра зі спеціальності 073 

“Менеджмент” 2020 року прийому.  

2. Розгляд Експертною радою роботодавців проєктів освітніх програм “Бізнес-

адміністрування”, “Менеджмент організацій та адміністрування” та “Управління 

проектами” та навчальних планів підготовки магістрів зі спеціальності 073 

“Менеджмент” 2020 року прийому.  

 
 

1.СЛУХАЛИ: В.о. завідувача кафедри, керівника групи забезпечення 

спеціальності 073 “Менеджмент” Швіндіну  Г.О. про необхідність експертного 

оцінювання освітньої  програми “Менеджмент” та навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 2020 року прийому. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лук’янихін В.О., керівник робочої проектної групи ОПП 

“Менеджмент” (бакалаврський рівень), що робочою проектною групою освітньої 

програми удосконалено змістовну наповнюваність дисциплін та змінено їх назву: 

дисципліну “Оцінка та прогнозування підприємницької діяльності” 

перейменовано на “Аналіз господарської діяльності”, дисципліну “Інформаційні 

системи в менеджменті” перейменовано на “Інформаційні технології в 



управлінні”. Устименко В.В. про необхідність вивчення майбутніми 

управлінцями основних аспектів економічної політики та державного 

регулювання, а також основ економічного прогнозування. Тому було 

запропоновано включити в структурно-логічну схему підготовки здобувачів 

дисципліни “Економічна політика та державне регулювання”, “Економічне 

регулювання”. Чугай М.О. про результати розгляду проєкту освітньої програми 

бакалавра “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” з пропозицією 

погодити у вигляді, запропонованому РПГ, з урахуванням пропозицій членів 

експертної ради роботодавців. 

 

Результати голосування за погодження проєкту освітньої програми бакалавра 

“Менеджмент” зі спеціальності “Менеджмент” 2020 року прийому зі змінами:  

«за» – 6 ; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Погодити проєкт освітньої програми бакалавра “Менеджмент” зі 

спеціальності 073 “Менеджмент” 2020 року прийому у вигляді, запропонованому 

кафедрою з урахуванням пропозицій членів експертної ради роботодавців. 

 

2. СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи 

Мартинець В.В.,  про необхідність експертного оцінювання освітніх  програм 

“Бізнес-адміністрування”, “Менеджмент організацій та адміністрування”, 

“Управління проектами” та навчальних планів підготовки магістра за 

спеціальністю 073 Менеджмент 2020 року прийому. 

  

ВИСТУПИЛИ: Шкарупа О.В., керівник робочої проектної групи ОПП “Бізнес-

адміністрування” (магістерський рівень), про необхідність експертного 

оцінювання освітньої  програми “Бізнес-адміністрування” та навчального плану 

підготовки магістра за спеціальністю 073 Менеджмент 2020 року прийому. Дашкін 

В.Ш. про результати розгляду проекту освітньої програми магістрів “Бізнес-

адміністрування” зі спеціальності 073 “Менеджмент” з пропозицією погодити у 

вигляді, запропонованому робочою проектною групою.  

 

Швіндіна Г.О., керівник робочої проектної групи ОПП “Менеджмент організацій 

та адміністрування” (магістерський рівень), що робочою проектною групою 

освітньої програми визначено, що навчальні дисципліни “Публічне 

адміністрування”, “Оцінка активів організацій” не забезпечують досягнення 

програмних результатів навчання та формування компетентностей, 

передбачених стандартом. Дашкін В.Ш. запропонував включити навчальну 

дисципліну “Антикризовий менеджмент” у план підготовки магістрів, що 

сприятиме отриманню навичок управління у непередбачуваних умовах. Тарута 

Д.Ю. запропонував включити в навчальний план даної ОПП спеціалізовану 

навчальну дисципліну, пов'язану з логістичними аспектами “Управління 



ланцюгами цінностей”, що сприятиме отриманню знань з управління запасами 

та логістикою на підприємствах.  

 

Жулавський А.Ю., керівник робочої проектної групи ОПП “Управління 

проектами” зазначив, що робочою проектною групою освітньої програми 

обґрунтовано необхідність перейменувати дисципліну “Управління командою та 

людськими ресурсами проекту” на “Формування проектної команди”. 

Устименко В.В. запропонував підтримати зміни, запропоновані робочою 

проектною групою.  

 

Результати голосування за погодження проєкту освітньої програми магістрів 

“Бізнес-адміністрування” зі спеціальності «Менеджмент»: “за” – 6; “проти” – 0; 

“утримались” – 0.  

Результати голосування за погодження проєкту освітньої програми магістрів 

“Менеджмент організацій та адміністрування” зі спеціальності «Менеджмент»: 

“за” – 6; “проти” – 0; “утримались” – 0.  

Результати голосування за погодження проєкту освітньої програми магістрів 

“Управління проектами” зі спеціальності «Менеджмент»: “за” – 6; “проти” – 0; 

“утримались” – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Погодити проєкти освітніх програм магістрів “Бізнес-

адміністрування”, “Менеджмент організацій та адміністрування”, “Управління 

проектами” зі спеціальності 073 “Менеджмент” у вигляді, запропонованому 

кафедрою, з урахуванням пропозицій членів експертної ради роботодавців. 

 

 

Голова Експертної ради          В.В. Устименко 

 

Секретар        О.І. Деміхов 
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