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Протокол № 4 

 засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

від «20» серпня 2020 року 

 

Голова: Устименко В.В. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 6 чол.: Устименко В.В., Гриценко С.С., Тарута Д.Ю.,  Михайлик 

В.М., Онищенко В.Ю., Дашкін В.Ш. 

Запрошені: завідувачка кафедри управління Швіндіна Г.О., д.е.н., доц. 

Галинська Ю.В., доц., к.е.н. Смоленніков Д.О., доц., к.е.н. Мирошниченко 

Ю.О., к.держ.упр. Деміхов О.І.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Розгляд Експертною радою роботодавців освітньо-наукової програми 

“Менеджмент” для підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 

“Менеджмент” 2020 року прийому. 

 

СЛУХАЛИ: 

Завідувачку кафедри управління, д.е.н. Швіндіну Г.О., яка повідомила, що 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 519 

“Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1341 “Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій” було внесено зміни до Національної рамки 

кваліфікацій. Зокрема, кваліфікація вищої освіти доктора філософії відповідає 

8 рівню Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти 

Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. В попередній 

редакції кваліфікація вищої освіти доктора філософії відповідала 9 рівню 

Національної рамки кваліфікацій.  

Виходячи з того, що державний стандарт вищої освіти для третього 

освітньо-наукового рівня доктора філософії за спеціальністю 073 

“Менеджмент” відсутній, представниками кафедри управління, як випускової 

за даною освітньою програмою, було розроблено Тимчасовий стандарт, в 

якому узгоджено дескриптори Національної рамки кваліфікацій із загальними 

та фаховими компетентностями та програмними результатами навчання. За 

змістом освітньо-наукова програма “Менеджмент” відповідає вимогам 

Тимчасового стандарту та дозволяє здобувачам набути необхідних 

компетентностей та досягти програмних результатів. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Д.е.н., доц. каф. управління Галинська Ю.В., член робочої проєктної групи 

за освітньо-науковою програмою «Менеджмент», повідомила, що освітньо-

наукова програма “Менеджмент” включає всі необхідні складові, визначені 

Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим 

Постановою КМУ від 23 березня 2016 року № 261 із змінами внесеними згідно 

з Постановою КМУ № 283 від 03.04.2019. ОНП «Менеджмент» для докторів 

філософії орієнтована на проведення наукових досліджень за широкими 

напрямками у сфері менеджменту. Також Галинська Ю.В. детально 

охарактеризувала програмні компетентності та результати навчання за ОНП 

та зазначила, що для забезпечення якісної підготовки здобувачів у сфері 

менеджменту та досягнення програмних компетентностей та результатів 

навчання, з урахуванням світових тенденцій розвитку управління і досвіду 

міжнародних ЗВО, пропонуються в якості дисциплін, що забезпечують 

набуття глибинних знань зі спеціальності наступні:  

ОК8 «Сучасні тренди досліджень в менеджменті»; 

ОК9 «Поведінкові моделі прийняття рішень у менеджменті».  

 

Член Експертної ради роботодавців Гриценко С.С. запропонував 

підтримати пропозиції робочої проектної групи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Погодити освітньо-наукову програму “Менеджмент” для третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” у 

вигляді, запропонованому робочою проектною групою.  

 

 

Голова Експертної ради      В.В. Устименко 

 

Секретар         О.І. Деміхов 
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Сумський державний університет 

Навчально-наукового інституту фінансів, економіки і менеджменту імені 
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Протокол № 5 

засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

від «26» серпня 2020 року 

 

Голова: Устименко В.В. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 7 чол.: Устименко В.В., Гриценко С.С., Тарута Д.Ю.,  Михайлик 

В.М., Онищенко В.Ю., Дашкін В.Ш., Чугай М.О.  

Запрошені: завідувачка кафедри управління Швіндіна Г.О., проф., к.е.н. 

Жулавський А.Ю., доц., к.е.н. Лук’янихін В.О., доц., к.е.н. Мирошниченко 

Ю.О., проф., д.е.н. Шкарупа О.В., канд.держ.упр. Деміхов О.І.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Рецензування та погодження робочих програм навчальних дисциплін на 

2020-2021 н.р. за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами: 

1) освітньо-професійна програма «Менеджмент» для першого рівня вищої 

освіти (бакалавр); 2) освітньо-професійна програма «Управління проектами» 

для другого  рівня вищої освіти (магістр); 3) освітньо-професійна програма 

«Менеджмент організацій і адміністрування» для другого рівня вищої освіти 

(магістр); 4) освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» для 

другого рівня вищої освіти (магістр); 5) освітньо-наукова програма 

«Менеджмент» для третього  рівня вищої освіти (доктор філософії). 

2. Актуалізація каталогів вибіркових дисциплін на 2020-2021 н.р. за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами: 1) освітньо-

професійна програма «Менеджмент» для першого рівня вищої освіти 

(бакалавр); 2) освітньо-професійна програма «Управління проектами» для 

другого  рівня вищої освіти (магістр); 3) освітньо-професійна програма 

«Менеджмент організацій і адміністрування» для другого рівня вищої освіти 

(магістр); 4) освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» для 

другого рівня вищої освіти (магістр); 5) освітньо-наукова програма 

«Менеджмент» для третього  рівня вищої освіти (доктор філософії). 

3. Експертне оцінювання актуальності переліку орієнтовних тем 

кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів сучасному стану професійної 

діяльності випускників за спеціальністю “Менеджмент”. 

4. Оновлення складу Експертної ради роботодавців.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., доц., зав. каф. управління Швіндіну Г.О., яка наголосила на 

необхідності експертного оцінювання членами ради роботодавців робочих 



програм навчальних дисциплін щодо їх відповідності вимогам підготовки 

бакалаврів, магістрів та докторів філософії, зазначених в стандартах вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого, другого рівнів вищої 

освіти відповідно та Тимчасового стандарту вищої освіти СумДУ за 

спеціальністю “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

К.е.н., доц., керівник робочої проєктної групи за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» - Лук’янихін В.О., який повідомив, що робочі 

програми дисциплін, які будуть викладатися у 2020-2021 н.р. за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент» для першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) повністю розроблено, а також розглянуто та схвалено на засіданні 

робочої проєктної групи даної освітньої програми. 

К.е.н., проф., керівник робочої проєктної групи за освітньо-професійною 

програмою «Управління проектами» - Жулавський А.Ю. Він повідомив, що 

робочі програми дисциплін, які будуть викладатися у 2020-2021 н.р. за 

освітньо-професійною програмою «Управління проектами» для другого рівня 

вищої освіти (магістр) повністю розроблено, а також розглянуто та схвалено 

на засіданні робочої проєктної групи даної освітньої програми. 

К.е.н., доц., керівник робочої проєктної групи за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» - Мирошниченко 

Ю.О., яка доповіла, що робочі програми дисциплін, які будуть викладатися у 

2020-2021 н.р., за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій 

і адміністрування» для другого рівня вищої освіти (магістр) повністю 

розроблено, а також розглянуто та схвалено на засіданні робочої проєктної 

групи даної освітньої програми. 

Д.е.н., проф., керівник робочої проєктної групи за освітньо-професійною 

програмою «Бізнес-адміністрування» - Шкарупа О.В., яка доповіла, що робочі 

програми дисциплін, які будуть викладатися у 2020-2021 н.р., за освітньо-

професійною програмою «Бізнес-адміністрування» для другого рівня вищої 

освіти (магістр) повністю розроблено, а також розглянуто та схвалено на 

засіданні робочої проєктної групи даної освітньої програми. 

Д.е.н., доц., керівник робочої проєктної групи за освітньо-науковою 

програмою «Менеджмент» для третього рівня вищої освіти (доктор філософії) 

- Швіндіна Г.О., яка наголосила, що всі робочі програми дисциплін за 

освітньо-науковою програмою «Менеджмент» для третього рівня вищої освіти 

(доктор філософії) повністю розроблено, а також розглянуто та схвалено на 

засіданні робочої проєктної групи даної освітньої програми. 

 

Член Експертної ради роботодавців Гриценко С.С., який наголосив на тому, 

що нині підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент» на ринку праці 

України вимагає постійного вдосконалення змістовного наповнення 

дисциплін. Також він відмітив, що члени Експертної ради роботодавців за 

результатами рецензування робочих програм навчальних 

дисциплін  встановили відповідність вимогам підготовки бакалаврів, магістрів 



та докторів філософії згідно стандартів вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент» відповідно та Тимчасового стандарту вищої освіти СумДУ за 

спеціальністю “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати професорсько-викладацькому складу  розглянути та схвалити 

на засіданні кафедри робочі програми навчальних дисциплін, які 

вивчатимуться здобувачами у 2020-2021 н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., доц., зав. каф. управління Швіндіну Г.О., яка наголосила на 

необхідності актуалізації каталогів вибіркових дисциплін на 2020-2021 н.р. за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» за усіма освітніми програмами за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Устименко В.В. запропонував 

переглянути перелік дисциплін, включених до каталогу вибіркових дисциплін 

за професійним спрямуванням. 

  

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити каталоги вибіркових дисциплін на 2020-2021 н.р. за спеціальністю 

073 «Менеджмент» за освітніми програмами: 1) освітньо-професійна програма 

«Менеджмент» для першого рівня вищої освіти (бакалавр); 2) освітньо-

професійна програма «Управління проектами» для другого  рівня вищої освіти 

(магістр); 3) освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування» для другого рівня вищої освіти (магістр); 4) освітньо-

професійна програма «Бізнес-адміністрування» для другого рівня вищої освіти 

(магістр); 5) освітньо-наукова програма «Менеджмент» для третього  рівня 

вищої освіти (доктор філософії). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., доц., зав. каф. управління Швіндіну Г.О., яка наголосила на 

необхідності експертного оцінювання членами ради роботодавців переліку 

орієнтовних тем кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Експертної ради роботодавців Гриценко С.С., який повідомив про 

результати аналізу орієнтовних тем кваліфікаційних робіт бакалаврів та 

магістрів і зазначив, що запропоновані тематики відповідають викликам 

сьогодення та вимогам до фахівця з менеджменту на вітчизняному ринку 

праці. 

 



УХВАЛИЛИ: Погодити перелік орієнтовних тем кваліфікаційних робіт 

бакалаврів та магістрів зі спеціальності “Менеджмент”.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Устименко В.В., який зазначив про 

необхідність введення в склад експертної ради додатково двох нових членів, 

які мають науковий ступінь кандидата економічних наук – Рябенкова Олексія 

Віталійовича, к.е.н., директора з інформаційних технологій ТОВ «Асканія 

Груп» і Д’яконова Кирила Миколайовича, к.е.н., виконавчого директора ТОВ 

«Агротрейд НД» з метою посилення наукової складової підготовки 

здобувачів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член ради Гриценко С.С., який рекомендував підтримати запропоновані 

кандидатури. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

  

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати внести зміни до складу експертної ради роботодавців шляхом 

введення нових членів – Рябенкова Олексія Віталійовича, к.е.н., директора з 

інформаційних технологій ТОВ «Асканія Груп» і Д’яконова Кирила 

Миколайовича, к.е.н., виконавчого директора ТОВ «Агротрейд НД». 

 

 

Голова Експертної ради      В.В. Устименко 

 

 

Секретар         О.І. Деміхов 
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Протокол № 6 

засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

від «17» грудня 2020 року 

 

 

Голова: Устименко В.В. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 8 чол.: Устименко В.В., Гриценко С.С., Тарута Д.Ю.,  Михайлик 

В.М., Онищенко В.Ю., Дашкін В.Ш., Чугай М.О., Рябенков О.В.  

Запрошені: завідувачка кафедри управління імені Олега Балацького, доц., 

д.е.н. Швіндіна Г.О., проф., к.е.н. Жулавський А.Ю., проф. д.е.н. Шкарупа 

О.В., доц., к.е.н. Мирошниченко Ю.О., к.держ.упр. Деміхов О.І.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення змін в освітньо-професійних програмах  “Менеджмент 

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

проектами” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем 

для 2021 року прийому. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.е.н., проф., гарант освітньо-професійної програми “Управління проектами”, 

Жулавський А.Ю. про необхідність модернізації освітньо-професійних 

програм за спеціальністю 073 “Менеджмент” в частині зміни назв спільних 

освітніх компонентів циклу фахової підготовки за спеціальністю (ОПП 

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

“Управління проектами”) та освітніх компонентів циклу фахової підготовки за 

ОПП “Управління проектами”.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувачка кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н., доц. 

Швіндіна Г.О., яка зазначила, що зміни сприятимуть удосконаленню змісту 

освітніх компонентів ОПП за спеціальністю 073 “Менеджмент”, зокрема ОПП 

“Управління проектами”, та сприятимуть набуттю здобувачами фахових 

компетентностей і оволодінню програмними результатами навчання. 

2. Онищенко В.Ю. з пропозицією погодити запропоновані зміни.  

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Погодити запропоновані зміни в освітньо-професійних програмах 

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

“Управління проектами” спеціальності 073 Менеджмент за другим 

(магістерським) рівнем для 2021 року прийому. 

 

Голова Експертної ради      В.В. Устименко 

 

Секретар         О.І. Деміхов 

 

 

 


