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У роботі панелі брали  участь роботодавці, здобувачі, представники 

академічної спільноти, які є стейкхолдерами освітніх програм спеціальності 

«Менеджмент» кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної 

логістики,  Міжнародної Школи Бізнесу IBS Університету імені Альфреда 

Нобеля, а також кафедри менеджменту Сумського національного аграрного 

університету. 

Під час роботи панелі учасники обговорити широкий круг питань, які 

пов’язані з вимогами до сучасних керівників бізнесу, менеджерів різних рівнів 

та сфер діяльності у мінливих економічних умовах. Прозвучали експертні 

думки стосовно знань, умінь та навичок, які необхідно формувати у майбутніх 

фахівців з менеджменту.  

Від роботодавців були присутні партнери університетів  – представники 

роботодавців, Асланова Олена Костянтинівна, директор Проектного офісу 

Мережі супермаркетів “Varus”, Дедюра Інна Анатоліївна, виконавчий 

директор Видавничо-консалтингової компанії «Баланс», Летучий Дмитро 

Миколайович, заступник директора ДП «УКРДІПРОМЕЗ», Назаренко 

Олексій Григорович, координатор проектів ГО «Український освітній клуб», 

представник Фонду SES в Україні, Сидоренко Юрій Олександрович, 

співвласник ТОВ «Альянс-Партнер», Таран Сергій Євгенович, голова 

організації ГО "Молодь Дніпра, ГО "Український центр соціального 

партнерства", Романов Гліб Володимирович, інвестиційний аналітик CFA. 

В рамках доповідей експертів прозвучали думки стосовно 

компетентностей, які повинен мати випускник спеціальності «Менеджмент», 

https://snau.edu.ua/


для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці та мати більшу 

об’єктивну цінність для потенційних роботодавців.  

Учасники панелі визнали навички, що мають особливе значення для 

бізнесу та менеджменту (табл.1). У таблиці представлені також пропозиції, 

щодо освітніх компонентів освітніх програм, у межах яких можуть 

розвиватися вказані компетентності. 

Таблиця 1 

Пропозиції, щодо внесення змін у освітні програми, які стосуються 

оновлення змістовного наповнення їх освітніх компонентів 

Навички, що мають особливе значення для 

бізнесу та менеджменту 

Освітні компоненти, які 

пропонується внести в 
ОП, або, у яких 

удосконалити змістовне 

наповнення 

• Здатність підприємливо діяти для 

генерування, розвитку та передачі ідей; 

• Дизайн-мислення у 

бізнесі 

• Реінженірінг бізнес 
процесів 

• Здатність аналізувати та оцінювати 
цілий спектр ділових даних, джерел 

інформації та відповідних методологій, що 

включає необхідність цифрової грамотності, 
та використовувати ці дослідження для 

прийняття рішень; 

• Інформаційні 
системи у менеджменті 

(CRM, HRMS, ATS 

системи)  

• Методи і моделі 
прийняття рішень 

• Навички роботи з даними, оцінки та 
моделювання бізнес-проблем, функцій та 

явищ, прийняття рішень в умовах VUCA 

світу; 

• Управління кризами 

• Реінженірінг бізнес 
процесів 

• Управління змінами 

• Усвідомлення міжособистісних навичок: 

спілкування та ефективного «слухання», 

ведення переговорів, включаючи здатність 

формувати чіткі, структуровані ділові 
комунікації в різних засобах масової 

інформації; 

• Бізнес комунікації в 

менеджменте 

• Переговори 

• Лідерство, групова 

динаміка 

• Емоційний інтелект та емпатія; • Оцінка персоналу 

• Самоуправління: саморефлексію, 
самоаналіз,  

• Самоменеджмент 

• Проактивне мислення, готовність 
приймати відповідальність та гнучкість, бути 

стійкими; 

• Лідерство, групова 
динаміка 

• Критичне мислення; • Критичне мислення 



Навички, що мають особливе значення для 
бізнесу та менеджменту 

Освітні компоненти, які 
пропонується внести в 

ОП, або, у яких 

удосконалити змістовне 
наповнення 

• Навички пошуку роботи, 
самопрезентації; 

• Рекрутинг 

• Розвиток позитивного ставлення до 
роботи, самомотивації. 

• Мотивація персоналу 

 

Поради професіоналів пропонується  використати гарантам освітніх 

програм при перегляді освітніх програм бакалаврського та магістерського 

рівня за спеціальністю «Менеджмент», що дозволить підвищити якість 

підготовки майбутніх управлінців та посилити змістовне наповнення 

програми МБА для професіональних керівників. 
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