
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

Протокол № 3 

засідання Ради роботодавців  

 

м. Чернігів                                                                                 від 08.06.2020 р. 

 

Голова Ради роботодавців: Молот Г.М. 

Секретар: Миненко М.М. 

 

Присутні: Молот Г.М., Миненко М.М., Бабич М.В., Красногор О.В. 

Запрошені: директор ЧІ МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І., заступник 

директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент Назарко С.О., голова 

Студентської ради Лавріненко Ю.А. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про проведення роботи по інформуванню студентської громади про 

оголошені конкурси, гранти інші заходи, що направлені на виявлення творчої та 

перспективної молоді у різних галузях економіки Чернігівського регіону. 

2. Про моніторинг ринку праці та доведення інформації про його стан до 

студентів-випускників та врахування її при подальшому ліцензуванні нових 

спеціальностей. 

3. Про результати роботи Ради роботодавців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. та 

визначення завдань на 2020-2021 н.р. 

 

Хід засідання: 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про проведення роботи по 

інформуванню студентської громади про оголошені конкурси, гранти інші заходи, 

що направлені на виявлення творчої та перспективної молоді у різних галузях 

економіки Чернігівського регіону. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр постійно відслідковувати інформацію про оголошені 

конкурси, гранти інші заходи, що направлені на виявлення творчої та 

перспективної молоді у різних галузях економіки Чернігівського регіону та 

оприлюднювати на інформаційних стендах та сайті Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про моніторинг ринку праці та 

доведення інформації про його стан до студентів-випускників та врахування її при 

подальшому ліцензуванні нових спеціальностей. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 



2. Завідувачам кафедр налагодити зв'язок з центром зайнятості для 

моніторингу ринку праці та доведення інформації про його стан до студентів-

випускників та врахування її при подальшому ліцензуванні нових спеціальностей. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про результати роботи Ради 

роботодавців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. та визначення завдань на 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: директор ЧІ МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І., який 

коротко про стан справ в Інституті та визнав роботу Ради роботодавців 

задовільною. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу Ради роботодавців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. вважати 

задовільною. 

 

Голова Ради роботодавців                                            Г.М. Молот 

     Секретар                                                                          М.М. Миненко 

 
 


