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Голова: Гаврилюк М.П. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 3 із 5 членів експертної ради роботодавців. 

Також на засіданні присутні від кафедри управління імені Олега Балацького:  

Д.е.н., проф., зав. каф. управління Швіндіна Г.О., к.е.н., доцент Лук’янихін В.О., к.е.н., 

доцент Оніщенко М.В., к.е.н., доцент Мішеніна Г.А., к.е.н., старший викладач Кобушко 
Я.В., к.е.н., доцент  Павленко О.О.,  к.е.н.,  доцент Древаль О.Ю., к.е.н., старший 

викладач Мартинець В.В. 

(з огляду на карантинні обмеження в Сумській області станом на 11.02.21р., засідання 

Експертної ради роботодавців проведено в режимі онлайн з використанням ліцензійного 

програмного забезпечення Google Meet).  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків роботи кафедри управління імені Олега Балацького в сфері 

проведення практикоорієнтованих заходів для здобувачів освіти.  
2. Обговорення стану наповнення бази даних випускників кафедри управління імені 

Олега Балацького і бази даних стейкголдерів СумДУ.  

3. Планування подальшої роботи Експертної ради роботодавців зі здобувачами 

освіти в контексті посилення практичних компетенцій майбутніх спеціалістів 

сфери публічного управління та адміністрування та організації їх баз практик. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

Старшого викладача кафедри управління к.н.держ.упр. Деміхова О.І., який розповів 

присутнім, що протягом першого семестру поточного навчального року для здобувачів 
освіти бакалаврського та магістерського рівнів на кафедрі управління було проведено в 

режимі онлайн  22 заняття (лекції і семінари) із залученням експертів галузі і фахівців-

практиків. Це найбільший показник по ННІ БіЕМ.        

Деміхов О.І. акцентував увагу на важливості практико орієнтованого напряму підготовки 

здобувачів освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування» та подякував 

членам Експертної ради роботодавців за надану в цьому допомогу і корисні консультації. 

Практико орієнтовані заняття постійно у фокусі уваги викладачів кафедри, оскільки 

відповідні вимоги постійно актуалізуються Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти та МОН України.     

 
ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Гаврилюк М.П., який високо оцінив роботу 

викладачів кафедри управління в сфері організації практико орієнтованих заходів для 

здобувачів освіти відповідної освітньої програми. Також Гаврилюк М.П. відмітив, що в 

подальшому доцільно зберігати такий темп роботи в контексті практичної орієнтованості 

навчання, оскільки сучасні вимоги до фахівців галузі публічного управління та 

адміністрування передбачають оволодіння випускниками ОПП в тому числі і 

прикладними компетентностями. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати викладачам кафедри управління імені Олега Балацького продовжити 

активно залучати експертів галузі і фахівців-практиків до проведення онлайн-занять зі 

здобувачами освіти в умовах карантину.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Старшого викладача к.н.держ.упр. Деміхова О.І., який розповів, що кафедра управління 
імені Олега Балацького для інституціоналізації зав’язків з випускниками і роботодавцями 

як основними стейкголдерами, систематично наповнює електронну базу даних 

випускників кафедри. Використовується форма гугл-анкетування, яка пропонується 

кожному випускнику для заповнення на добровільній основі, з дотриманням вимог 

законодавства про персональні дані. В БД зазначається також місце роботи кожного 

випускника. Частина цих випускників в подальшому самі стають роботодавцями. Далі 

отримані відомості використовуються для наповнення кафедрою управління імені Олега 

Балацького  централізованої електронної бази даних стейкголдерів СумДУ у відповідній 

частині. Станом на 11.02.21р. в БД випускників кафедри управління імені Олега 
Балацького  обліковано 193 випускника за всіма роками випуску, спеціальностями і 

освітньо-професійними програмами. В централізованій БД стейкголдерів СумДУ станом 

на 11.02.21р. обліковано 163 представника роботодавців кафедри управління імені Олега 

Балацького. Систематизація інформації за випускниками і роботодавцями дасть 

можливість кафедрі управління імені Олега Балацького якісно розвивати зміст своїх 

освітньо-професійних програм. Успішні випускники і роботодавці за ОП можуть 

виступати в фокус-групах як респонденти-стейкголдери під час майбутніх акредитацій 

освітніх програм з боку Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а також 

приймати участь в опитуваннях міжнародних рейтингових агентств, які здійснюють 
моніторинг і оцінку діяльності закладів вищої освіти.      

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Експертної ради роботодавців Гаврилюк М.П., який позитивно відгукнувся на 

вказані заходи взаємодії з випускниками кафедри управління імені Олега Балацького і 

додав, що відстеження подальшої індивідуальної траєкторії випускників є важливим 

елементом забезпечення традицій кафедри і університету. Успішні випускники, які є 

публічними особами, в подальшому можуть бути залучені  для проведення яскравих 

профорієнтаційних кампаній кафедри в соцмережах, залучатися як лектори-експерти в 

практико орієнтованих заходах. Також цінним є напрям упорядкування інформації про 
роботодавців.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати керівництву і викладачам кафедри управління імені Олега Балацького 

продовжувати позитивну практику ведення баз даних про  випускників і роботодавців. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Старшого   викладача кафедри управління імені Олега Балацького к.н.держ.упр. 

Деміхова О.І., який запропонував присутнім членам Експертної ради роботодавців 
запланувати подальші власні практико орієнтовані заходи зі здобувачами освіти за 

освітніми програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Експертної ради роботодавців Ганненко І.А., який повідомив, що у нього, як 

представника Сумської міської ради, є бажання поновити традицію екскурсій для 

здобувачів освіти в підрозділи органів місцевого самоврядування із дотриманням 

маскового режиму у разі послаблення карантинних обмежень. Також він і його підлеглі 

працівники готові в рамках онлайн-лекцій співпрацювати з викладачами за окремими 

дисциплінами, пов’язаними з вивченням діяльності ОТГ і ОМС. Ганненко І.А. запевнив, 



що надасть допомогу в організації баз виробничої і переддипломної практик для 

здобувачів за ОПП в Сумській міській раді. 

В свою чергу, Голова Експертної ради роботодавців Гаврилюк М.П. запевнив присутніх, 

що він, як регіональний представник Нацагентства держслужби України, має можливості 

забезпечити бази виробничої та переддипломної практики для здобувачів освіти за ОПП 

в обласних органах публічної влади і управління, в структурах ОМС. Крім того, 

Гаврилюк М.П. готовий приймати участь в проведенні онлайн-лекцій за різною 
тематикою: реформа держслужби, антикорупційна політика, децентралізація, цифрова 

трансформація органів публічної влади і управління, досвід розвитку держслужби країн 

ЄС, ін.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати керівництву і викладачам кафедри управління імені Олега Балацького 

врахувати побажання членів Експертної ради роботодавців щодо проведення майбутніх 

онлайн-занять зі здобувачами освіти, а також організації, за об’єктивної можливості, 

безпечних екскурсій в органи влади і управління. Також рекомендовано викладачам 
кафедри, які є або планують бути керівниками практик і науковими керівниками 

кваліфікаційних робіт здобувачів, враховувати інформацію від членів Експертної ради 

роботодавців щодо баз відповідних практик для організації навчального процесу.  

 

 

Голова Експертної ради      М.П. Гаврилюк 

 

Секретар        О.І. Деміхов 


