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Протокол № 12 

 засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 

«Менеджмент» 

від «27» січня 2022 року  

 

Голова: Тарута Д. Ю. 

Секретар: Деміхов О.І.  

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

В.М., Онищенко В.Ю., Чугай М.О., Рябенков О.В., Д’яконов К.М.   

Запрошені: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н., проф. 

Рекуненко І.І., к.держ.упр. Деміхов О.І., гаранти освітніх програм за 

спеціальністю 073 “Менеджмент”. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків роботи Експертної ради роботодавців за 2021 рік. 

2. Затвердження плану роботи Експертної ради роботодавців за 

спеціальністю  “Менеджмент” на 2022 рік.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців Таруту Д.Ю. про підсумки роботи 

Експертної ради роботодавців за 2021 рік. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Тарута Д.Ю. повідомив, що план роботи 

Експертної ради роботодавців за 2021 рік виконано в повному обсязі.   

Д.е.н., проф, зав. каф. управління імені Олега Балацького Рекуненко І.І. 

повідомив про важливість продовження практики залучення членів ЕРР до 

заходів зі здобувачами за спеціальністю “Менеджмент” всіх рівнів вищої 

освіти з метою покращення практико-орієнтованої підготовки здобувачів. 

Устименко В.В., член Експертної ради роботодавців, зазначив, що протягом 

2021 року роботодавці приймали участь в практико-орієнтованих заняттях для 

студентів спеціальності “Менеджмент” всіх рівнів вищої освіти і готові 

приєднуватися до таких заходів і у 2022 р.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову Експертної ради роботодавців Таруту Д.Ю. з пропозицією розглянути 

та затвердити план роботи Експертної ради на 2022 рік. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Чугай М.О., Д’яконов К.М.,  які внесли пропозиції щодо плану роботи на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

“Менеджмент” на 2022 рік  (план додається). 

 

 

Голова Експертної ради       Д.Ю. Тарута 

 

Секретар         О.І. Деміхов 
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Протокол № 13 

 засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 

«Менеджмент» 

від «9» червня 2022 року 

 

Голова: Тарута Д. Ю. 

Секретар: Деміхов О.І. 

Присутні: 8 чол.:  Гриценко С.С., Д’яконов К.М., Михайлик В.М., Рябенков 

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

Запрошені: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н., проф. 

Рекуненко І.І., к.е.н., доц. Мирошниченко Ю.О., Деміхов О.І. 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Розгляд Експертною радою роботодавців освітньо-наукової програми 

“Менеджмент” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент. 

 СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., проф., зав. кафедри управління імені Олега Балацького Рекуненко І.І. 

поінформував, що акредитація ОНП “Менеджмент” у 2022 р. була відкладена, 

оскільки не відбулися всі її етапи у зв’язку з повномасштабним вторгненням 

агресора. На основі рішення Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти України №8(13) від 17.05.2022р. ОНП “Менеджмент” отримала  

умовну (відкладену) акредитацію відповідно до Постанови КМУ від 

16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».  

Термін дії отриманого сертифікату - до 17.05.2023р. 

Крім того, він повідомив, що Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 

073 Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(ступінь «доктор філософії»; галузь знань: 07 Управління і адміністрування), 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2021 р. № 

1436 (зі змінами згідно з наказом №295 від 05.04.2022р.) і вводиться в дію з 

2022/2023 н.р. Тому робочою проектною групою підготовлено проект 

освітньо-наукової програми “Менеджмент” для здобувачів  третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти,  є потреба її експертного оцінювання.  

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

К.е.н.. доц. Мирошниченко Ю.О., член робочої проектної групи, зазначила, що 

розроблений проект освітньо-наукової програми відповідає Стандарту вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Також членами РПГ була оновлена 

інформація в ОНП: 1) особливості ОНП в контексті її інтерналізації; 2) назви 

професій з Класифікатору професій України ДК 003: 2010; 3) матриці 

відповідності програмних компетентностей компонентам та забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами; 4) тематика 

наукових досліджень аспірантів з метою відповідності об'єкту вивчення, 

визначеного Стандартом; 5) інформація щодо кадрового забезпечення ОНП.  

Під час громадського обговорення змісту ОНП протягом 01.05.2022 р. - 

04.06.2022 р. надійшли наступні пропозиції від стейкхолдерів: 

- від представника стейкхолдерів Токаря О.М. - про врахування в тематиці 

наукових досліджень здобувачів особливостей управління організаціями в 

умовах пандемії та воєнного стану, що відповідає викликам останніх років;  

- від представника здобувачів Васюкової В.В. - про забезпечення 

можливості вивчення сучасних інноваційних технологій та інструментів в 

управлінській діяльності для ефективного використання їх в науковій та 

практичній роботі; 

- від представника адміністративного персоналу СумДУ, директора ННЦ 

ПКВК Бойка А.О. – про зазначення у пункті  1.8 ОНП “Ресурсне забезпечення 

реалізації програми” можливості залучення представників іноземної 

академічної спільноти до  спільного керівництва науковими дослідженнями 

здобувачів в результаті активної інтерналізації ОНП; 

- від представника адміністративного персоналу СумДУ, начальника  

навчального відділу Чорток Ю.В. – про висвітлення в пункті 1.5 ОНП 

«Викладання, навчання та оцінювання» можливості врахування результатів 

неформального навчання здобувачів у навчальному процесі. 

 

Тарута Д.Ю., голова експертної ради роботодавців, зазначив, що зауваження 

Токаря О.М. обов'язково треба врахувати в тематиці наукових досліджень 

здобувачів ОНП “Менеджмент”. Це зумовлено тим, що в умовах викликів 

воєнного часу, складної еколого-економічної ситуації, міграції певної частини 

населення, що є характерними нині для вітчизняної економіки, особливо 

зростає потреба у переорієнтації управлінських підходів в організаціях та у 

впровадженні нових антикризових заходів, проектних підходів та прийнятті 

топ-менеджерами стратегічних, часто непопулярних, рішень.  

 

Рябенков О.В., член експертної ради роботодавців, запропонував включити 

при вивченні дисципліни професійної підготовки кращі практики та здобутки 

концепції Індустрії 4.0 в сфері менеджменту і, таким чином, врахувати 

пропозицію здобувача Васюкової В.В. Зокрема мова йде, про нові інструменти 

управління, які забезпечують взаємодію організацій, технологій, персоналу та 

інновацій в режимі реального часу через Інтернет. Зараз менеджмент 



демонструє швидку адаптацію та розвиток в умовах стрімкої глобалізації 

економіки. 

 

Д.е.н., проф., керівник робочої проектної групи за ОНП “Менеджмент” 

Рекуненко І.І. повідомив, що на ОНП “Менеджмент” було отримано дві 

позитивні рецензії від представників:  

1) академічного середовища Шостаковської А.В. (д.е.н., зав. кафедри 

менеджменту, ПВНЗ “Європейський університет”) з рекомендацією введення  

освітнього компоненту, який передбачав би вивчення математичних і 

комп’ютерних моделей, процесів і систем у галузі менеджменту та дотичних 

міждисциплінарних напрямах, що передбачено в програмних результатах 

навчання. Рекуненко І.І. пропонує взяти до уваги цю пропозицію і на засіданні 

РПГ розглянути  можливість удосконалення змісту освітніх компонентів 

циклу професійної підготовки ОНП “Менеджмент”; 

 2) представника місцевого органу виконавчої влади Маслака О.М. (директора 

Департаменту агропромислового розвитку СОДА), який відмітив актуальність 

даної ОНП і важливість якісного кадрового забезпечення у сфері менеджмент 

на рівні провідних галузей економіки та державних установ. 

 

Голова експертної ради роботодавців Тарута Д.Ю. зазначив, що визначені 

Стандартом програмні компетентності та результати навчання здобувачів  є 

актуальними та необхідними на ринку праці для професіоналів у сфері 

менеджменту для управління організаціями та їх підрозділами. Досягнення 

програмних результатів навчання здобувачами забезпечується визначеними 

освітніми компонентами згідно переглянутих матриць відповідності в ОНП 

“Менеджмент” . 

 

Чугай М.О., член експертної ради роботодавців, відмітила, що  запропоновані 

РПГ та стейкхолдерами пропозиції в цілому детально та ґрунтовно 

характеризують ОНП “Менеджмент” і запропонувала врахувати та підтримати 

запропоновані зміни. 

 ГОЛОСУВАЛИ: “за” одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Погодити освітньо-наукову програму “Менеджмент” третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти із внесенням змін, запропонованих 

стейкхолдерами, робочою проектною групою та членами Експертної ради 

роботодавців. 

   

Голова Експертної ради                                              Дмитро ТАРУТА 

 Секретар                                                                   Олексій ДЕМІХОВ 
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Протокол № 14 

засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

від «22» серпня 2022 року 

 

 

Голова: Тарута Д.Ю. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 7 членів ради: Устименко В.В., Гриценко С.С., Тарута 

Д.Ю.,  Михайлик В.М., Онищенко В.Ю., Чугай М.О., Рябенков О.В. 

Запрошені: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н., проф. 

Рекуненко І.І., доц., к.е.н. Древаль О.Ю., доц., к.е.н. Євдокимова А.В., доц., 

к.е.н. Бондар Т.В., к.е.н., доц. Таранюк К.В., д.е.н., проф. Шкарупа О.В., 

к.держ.упр. Деміхов О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Рецензування та погодження робочих програм навчальних дисциплін на 

2022-2023 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 «Організація і управління охороною здоров`я» для 

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

«Бізнес-адміністрування» для другого рівня вищої освіти (магістр); 6) 

освітньо-наукова програма «Менеджмент» для третього  рівня вищої освіти 

(доктор філософії). 

2. Актуалізація каталогів вибіркових дисциплін на 2022-2023 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 «Організація і 

управління охороною здоров`я» для другого рівня вищої освіти (магістр); 

5) освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» для другого 

рівня вищої освіти (магістр); 6) 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. Обговорення програми педагогічної практики освітньо-наукової програми 

“Менеджмент” третього рівня вищої освіти (доктор філософії). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., проф., зав. каф. управління імені Олега Балацького Рекуненка І.І., який 

наголосив 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 зі спеціальності 073 «Менеджмент» для першого, 

другого та третього рівнів вищої освіти відповідно.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

програмою «Менеджмент» Древаль О.Ю., яка повідомила, що робочі 

програми дисциплін, які будуть викладатися у 2022-2023 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., доц., керівник робочої проєктної групи за освітньо-професійною 

програмою «Управління проектами» Євдокимова А.В., повідомила, що робочі 

програми дисциплін, які будуть викладатися у 2022-2023 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» - Бондар Т.В., яка 

доповіла, що робочі програми дисциплін 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. 

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

програмою «Організація і управління охороною здоров`я» - Таранюк К.В., яка 

доповіла, що робочі програми дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Організація і управління охороною здоров`я» 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 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., проф., керівник робочої проєктної групи за освітньо-науковою 

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

- Рекуненко І.І., який наголосив, 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 відмітив, що члени 

Експертної ради роботодавців за результатами рецензування робочих програм 

навчальних дисциплін  встановили відповідність вимогам підготовки 

бакалаврів і магістрів, зазначених в Стандартах вищої освіти зі спеціальності 

073 «Менеджмент» для першого, другого та третього рівнів вищої освіти 

відповідно.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати професорсько-викладацькому складу розглянути та схвалити 

на засіданні кафедри робочі програми навчальних дисциплін, які 

вивчатимуться здобувачами вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент” у 

2022-2023 н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., проф., зав. каф. управління імені Олега Балацького Рекуненка І.І., який 

наголосив на необхідності актуалізації каталогів вибіркових дисциплін на 

2022-2023 н.р.  за усіма освітніми програмами за спеціальністю 073 

«Менеджмент». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Тарута Д.Ю. запропонував переглянути 

перелік дисциплін, включених до каталогу вибіркових дисциплін за 

професійним спрямуванням за усіма освітніми програмами за спеціальністю 

073 «Менеджмент». 

 

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити каталоги вибіркових дисциплін на 2022-2023 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 «Організація і управління охороною здоров`я» для 

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

«Бізнес-адміністрування» для другого рівня вищої освіти (магістр); 6) 

освітньо-наукова програма «Менеджмент» для третього  рівня вищої освіти 

(доктор філософії). 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Д.е.н., проф., зав. каф. управління ім. Олега Балацького Рекуненка І.І., який 

наголосив на необхідності експертного оцінювання членами ради 

роботодавців переліку орієнтованих тем кваліфікаційних робіт бакалаврів та 

магістрів за спеціальністю “Менеджмент”.  

 

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: 

Д.е.н., проф., зав. каф. управління ім. Олега Балацького Рекуненка І.І., 

керівника робочої проєктної групи за освітньо-науковою програмою 

«Менеджмент» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), який 

наголосив, що Програму педагогічної практики для здобувачів третього рівня 

вищої освіти (доктор філософії) було оновлено відповідно до результатів 

навчання, визначених у затвердженому стандарті та ОНП “Менеджмент” 2022 

р.п. і перезатвердити її. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Експертної ради роботодавців Чугай М.О., яка повідомила, що оновлена 

Програма педагогічної практики освітньо-наукової програми «Менеджмент» 

третього рівня вищої освіти (доктор філософії) орієнтована на здобуття 

здобувачами результатів навчання, визначених стандартом та ОНП. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Раді з якості вищої освіти ННЦ ПКВК 

затвердити Програму педагогічної практики освітньо-наукової програми 

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

 

 

Голова Експертної ради      Дмитро ТАРУТА 

 

Секретар        Олексій ДЕМІХОВ 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Сумський державний університет 

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 

 

Протокол № 15 

засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

від «6» жовтня 2022 року 

 

Голова: Тарута Д.Ю. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 10 членів ради: Багатиренко Я.П., Заїкін С.М., Гриценко С.С.,  

Ласукова А.С., Лободін В.М., Мартиненко О.В., Ніканоров А.В., Рябенков 

О.В., Савенко І.І., Тарута Д.Ю. 

Запрошені: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н., проф. 

Рекуненко І.І., к.е.н. доц. Таранюк К.В., к.е.н. Євдокимова А.В., доц., к.е.н. 

Бондар Т.В., д.е.н., проф. Шкарупа О.В., к.держ.упр. Деміхов О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання Голови та секретаря Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності «Менеджмент». 

2. Затвердження плану роботи Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» на 2023р. 

3. Обговорення тенденцій економічного розвитку та ринку праці під час 

воєнного стану з метою подальшого консультування викладачами 

здобувачів-магістрів при проходженні ними переддипломної практики 

та написанні кваліфікаційних робіт магістра. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Канд.наук з держ.управл. Деміхова О.І., який повідомив, що згідно наказу 

ректора від 03.10.2022р. №0625-І змінено склад Експертної ради роботодавців 

зі спеціальності 073 «Менеджмент», тому необхідно обрати Голову 

оновленого складу Ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: Гриценко С.С., Лободін В.М., які запропонували Таруті Д.Ю. 

продовжити очолювати експертну раду роботодавців, а функції секретаря 

виконувати Деміхову О.І. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: “за” одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Головою складу Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» Таруту Д.Ю., секретарем - Деміхова О.І. 

 

2. СЛУХАЛИ: Канд.наук з держ.управл. Деміхова О.І., який повідомив, що 

необхідно затвердити план роботи на 2023р. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Тарута Д.Ю. з пропозицією розглянути 

та затвердити план роботи Експертної ради на 2023 рік.  Багатиренко Я.П. 

внесла пропозиції щодо плану роботи на 2023 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

“Менеджмент” на 2023 рік  (план додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: Таруту Д.Ю., який запропонував членам ЕРР обговорити 

основні проблеми та виклики, з якими зіштовхнулися роботодавці у 2022р. при 

веденні діяльності в умовах воєнного стану. Це дозволить студентам та 

викладачам кафедри врахувати основні тенденції ділового середовища під час 

вибору тем кваліфікаційних робіт магістра.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лободін В.М. повідомив, що основними проблемами, з якими зіткнувся 

вітчизняний бізнес в нинішніх умовах є нестача замовлень, проблеми з 

логістикою та брак сировини, пошкодження та руйнування. Нині зберігаються 

тенденції подальшої релокації (переміщення) підприємств та 

висококваліфікованого персоналу у більш безпечні, переважно західні регіони 

України, що є вимушеним кроком у збереженні підприємницького капіталу. 

Багатиренко Я.П. зазначила, що аграрний бізнес прив’язаний до конкретної 

території, а роботи в полі чи на фермі не можна відкласти на невизначений 

термін або перенести. Аграрний сектор найбільше страждає від дефіциту 

робочої сили, пального, добрив та оборотних коштів. 

Ласукова А.С. відмітила, що  основною проблемою для 81% підприємців є 

скорочення обсягів продажу. Майже всі компанії у різній мірі скоротили обсяг 

роботи. Але попри все, український малий бізнес зараз шукає нові ринки, 

адаптує продукти та послуги, оптимізує витрати. 

Гриценко С.С. акцентував увагу на змінах на ринку праці - скорочення 

вакансій, перехід на дистанційну форму роботи. Щодо затребуваності 

менеджерів на ринку праці, то спостерігається попит на менеджерів з продажу, 

в той час як попит в категорії топ менеджерів суттєво знизився. 

Савенко І.І. запропонувала викладачам кафедри максимально врахувати дане 

обговорення при консультуванні викладачами здобувачів-магістрів при 

визначенні тем та написанні кваліфікаційних робіт магістра.  

 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Викладачам кафедри при консультуванні магістрів під час проходження ними 

переддипломної практики та написанні кваліфікаційних робіт враховувати 

тенденції економічного розвитку та ринку праці під час воєнного стану. 

 

Голова Експертної ради      Дмитро ТАРУТА 

 

Секретар        Олексій ДЕМІХОВ 

 

 

 

 


