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Протокол № 5 

онлайн засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки і менеджменту  

від «26» серпня 2021 року 

 

Голова: Гаврилюк М.П. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 4 із 5 членів експертної ради роботодавців. 

Також на засіданні присутні від кафедри управління імені Олега Балацького:  

К.е.н., доцент Лук’янихін В.О., 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. 

(засідання Експертної ради роботодавців проведено в режимі онлайн з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення Google Meet).  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд результатів перегляду робочих програм навчальних дисциплін в  2020-

2021 нр. за ОПП “Публічне управління та адміністрування” (бакалавр), 

"Адміністративний менеджмент” (магістр), “Державна служба” (магістр), 

“Управління та адміністрування в охороні здоров’я” (магістр). 

2. Обговорення стану наповнення бази даних випускників кафедри управління імені 

Олега Балацького і бази даних стейкголдерів СумДУ.  

  

 

1. СЛУХАЛИ: 

К.е.н., доцент Лук’янихін В.О., який розповів про результати перегляду робочих програм 

навчальних дисциплін в  2020-2021 нр. за ОПП “Публічне управління та 

адміністрування” (бакалавр), "Адміністративний менеджмент” (магістр), “Державна 

служба” (магістр), “Управління та адміністрування в охороні здоров’я” (магістр). 

Зокрема, за результатами такого перегляду була досягнута дотичність освітніх 

компонентів та програмних результатів навчання в освітньо-професійних програмах за 

спеціальністю 281 вимогам стандартів вищої освіти відповідних рівнів.     

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Експертної ради роботодавців Ганненко І.А., який повідомив, що на основі 

особистого спілкування з бакалаврами та магістрами (за спеціальністю 281) кафедри 

управління імені Олега Балацького  можна зробити висновок, що у здобувачів освіти 

поступово покращується рівень знань і відповідних компетенцій згідно вимог стандартів 

вищої освіти відповідних рівнів. Отже, зміст робочих програм навчальних дисциплін 

актуалізований до сучасних тенденцій в сфері публічного управління та адміністрування. 

Крім того, Ганненко І.А. відмітив, що особливу увагу викладачів кафедри управління в 

подальшому доцільно зосередити на посиленні підготовки здобувачів освіти в сфері 

проєктного управління на рівні місцевих громад, цифрового врядування, взаємодії 

органів влади і управління з НГО, вивчення основ фандрайзингу для розвитку ОТГ.              

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати керівництву і викладачам кафедри управління розвивати за відповідною 

ОПП підготовку здобувачів освіти в сфері проєктного управління на рівні місцевих 



громад, цифрового врядування, взаємодії органів влади і управління з НГО, вивчення 

основ фандрайзингу для розвитку ОТГ.  

 

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. Станом на 26.08.21р. в БД випускників кафедри 

управління імені Олега Балацького  обліковано 235 випускників за всіма роками випуску, 

спеціальностями і освітньо-професійними програмами. В централізованій БД 

стейкголдерів СумДУ станом на 26.08.21р. обліковано 187 представників роботодавців 

кафедри управління імені Олега Балацького.  

 

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 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. 

 

 

 

Голова Експертної ради      М.П. Гаврилюк 

 

Секретар        О.І. Деміхов 


