
Кафедрою економіки та менеджменту у лютому 2020 року було проведено 

опитування роботодавців з метою виявлення наявних потреб в удосконаленні 

компетентностей бакалаврів з  ОП  073  «Менеджмент».  

Роботодавцям було поставлено 19 питань.  

За результатами опитування були отримані такі відповіді: 

 

На перше запитання «Чи вважаєте Ви достатнім рівень теоретичної підготовки 

студентів Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»?»  62,5% роботодавців вважають, що 

теоретичні знання відповідають кваліфікації, студенти вміють застосовувати їх на 

практиці, а 37,5 % роботодавців вважають, що теоретичні знання відповідають 

кваліфікації, але студенти не вміють їх застосовувати на практиці. 

 

 

 

 
 

На друге питання «Чи достатнім є рівень практичної підготовки студентів 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»?» 62,%5 роботодавців відповідли «Є 

достатніми», 12,5 % роботодавців вважають, що знання є достатніми, та студенти вміють 

їх застосовувати у нестандартних ситуаціях, але 25% роботодавців вважають, що 

практичних компетенцій здобувачам освіти не вистачає. 

 
 

На третє питання «Які,  на Вашу думку, необхідні додаткові знання та вміння 

випускникам за спеціальністю «Менеджмент»?» , 37,5 % роботодавців вважають 



необхідним додати знання інноваційних методів і технологій,  25% - володіння 

іноземними мовами, 12,5,% - знання інформаційних технологій менеджменті. 

 

 

 

 
Четверте питання мало на меті визначення особистих якостей здобувачів освіти, що 

навчаються на ОП 073 «Менеджмент». На думку роботодавців студентам необхідно 

розвивати такі особисті якості, як «вміння спілкуватись», «дисциплінованість», 

«стресостійкість» та «швидкість адаптації». 

 

 
На думку роботодавців щодо п’ятого питання , випускники Придунайської філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» мають такі переваги, як високий рівень теоретичних знань, 

здатність до саморозвитку, бажання працювати, комунікативність, володіння сучасними 

інструментами та методами управління. 



 
 

До основних недоліків підготовки студентів роботодавці відносять недостатній 

рівень практичної підготовки, відсутність цифрової культури у професії тощо. 

 
 

На питання «Чи існує потреба на ринку праці у фахівцях сфери менеджменту 

(бакалаврського рівня)?» 87,5% роботодавців відповіли позитивно. 

 

 
 

 

 



На запитання «Чи розглядаєте Ви можливість проходження на Вашому підприємстві 

(організації, установі) практики студентами Придунайської філії», 37,5% роботодавців 

відповіли, що розглядають можливість проходження практики на їх підприємстві, 25% - 

студенти Вже проходили практику на підприємстві. 

 

 
 

На питання «Чи рекомендували б Ви керівникам інших підприємств (установ, 

організацій) приймати на роботу випускників Придунайської філії?» 100% роботодавців 

відповіли позитивно.  

 
Роботодавцям також було запропоновано визначити актуальність освітньо-

професійної програми за п`ятибальною системою. На думку 37,5% роботодавців освітньо-

професійна програма заслуговує п`ять балів, 62,5% - чотири бали. 

 



 
Роботодавці також залишили наступні пропозиції щодо удосконалення освітньої 

програми, як підвищувати зацікавленість студентів у навчанні, посилення співпраці 

між діючими підприємствами та кафедрою. 

 

 

Посилання на опитування 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQOv5-

aS0NoW9JM7ZP8Vw_UaPFe5jT0j76V7047mIZv1oxkw/viewform?usp=sf_link 


