
Результати анкетування роботодавців щодо реалізації в 

Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті 

ОП «Менеджмент», за спеціальністю 073 Менеджмент, 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

З метою об'єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників 

ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Економіко-

технологічному інституті ім. Роберта Ельворті та її відповідності потребам ринку 

праці було проведено анкетування роботодавців щодо задоволеності ними рівнем 

професійної підготовки наших випускників . 

Посилання на анкету: 

https://docs.google.com/forms/d/1P2oGsNv2nKw1zpKkll4Ha_EGh242z2ds

NBnYy3I7Us4/edit 

 

 

95 % роботодавців зазначають, що рівень підготовки випускників ЕТІ достатньо 

високий або знаходиться на середньому рівні. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1P2oGsNv2nKw1zpKkll4Ha_EGh242z2dsNBnYy3I7Us4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1P2oGsNv2nKw1zpKkll4Ha_EGh242z2dsNBnYy3I7Us4/edit


 

95%  роботодавців погоджуються, що Економіко-технологічний інститут імені 

Роберта Ельворті  має добрі відносини з професійною спільнотою 

 

70% респондентів вважає, що  існує потреба на ринку праці у фахівцях сфери 

управління (бакалаврського рівня) 

 

4. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на 

ефективність професійної діяльності фахівця спеціальності 073 «Менеджмент » 

першого рівня (бакалавр) вищої освіти  та його кар'єрне зростання 
 



Роботодавці визначили, що найбільшу питому вагу, на їх думку мають наступні 

чинники: Рівень загальнотеоретичної підготовки; Вміння логічно мислити, робити 

правильні висновки, послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку; 

Здатність до навчання; Здатність застосовувати знання на практиці; Націленість на 

кінцевий результат; Навички управління персоналом, колективом.  

 

90% респондентів мають високий рівень зацікавленості  у випускниках ЕТІ 

 

6. Оцініть за шкалою від 0 до 5 (1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

значущість  компетентностями, які добуваються випусками магістратури для 

ефективного використання робочої діяльності у Вашій організації 

Роботодавці визначили, що найбільшу питому вагу, на їх думку мають наступні 

компетенції:  

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 



7. У разі пропозиції щодо інших необхідних компетентностей за ОП 

менеджмент, просимо визначити, які самі: сформувати у здобувачів  навички  

управлінської діяльності в умовах невизначеності та ризику, лідерства та 

командної роботи. 

Здатність обґрунтовувати цілі, а також конкурентні і функціональні стратегії 

розвитку промислового підприємства; здатність приймати ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх реалізацію з використанням кращих практик 

функціонального менеджменту в діяльності промислового підприємства; 

сформувати у здобувачів  навички  управлінської діяльності в умовах 

невизначеності та ризику, лідерства та командної роботи. 

8. Оцініть результати навчання за  ОП Менеджмент першого рівня (бакалавр) 

вищої освіти:  

Р18 Застосовувати методи стратегічного та поточного планування розвитку 

організацій, визначати пріоритети щодо функціонування промислових 

підприємств, зокрема машинобудівних, на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Р 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

Р 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

Р 8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

Р 9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

Р 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Р 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

 

9. У разі пропозиції щодо інших результатів навчання  за програмою, просимо 

визначити, які самі: 

Всі результати навчання  за наведеною ОП актульні , та не потребують доповнення 

10. Оцініть відповідність дисциплін змісту ОП, заявленим результатам навчання: 
Роботодателі зазначили, що всі Обов’язкові компоненти визначені даною ОП є 

актуальними, та відповідають заявленим результатам навчання, серед дисциплін 

вибіркового блоку виділили особливу важливість наступних ОК: «Лідерство», 

«Мистецтво ведення переговорів», «Фінанси підприємства», «Маркетинговий 

менеджмент», «Інформаційні системи та технології в менеджменті», «Поведінка 

споживача та нейромаркетинг», «Інтернет-маркетинг», «Планування та контроль на 

підприємстві», «Брендінг». 

 



11. У разі необхідності включення інших дисциплін та напрямків, просимо їх 
вказати. 
Роботодавців влаштовує запропонований перелік вибіркових дисциплін за даною 

освітньою програмою. 

 

 
 

95% респондентів вважають, підготовка фахівців у  «Економіко-технологічному 

інституті імені Роберта Ельворті» відповідає вимогам ринку праці 

 



Всі респонденти високо оцінили актуальність освітньої програми у  найновіших 

дослідженнях  та  на сучасному ринку праці. 

 

14.  Ваші пропозиції по удосконаленню ОП 
Роботодавцями було запропоновано: ще більше врахувувати галузеві особливості 

підприємств при викладанні пофесійно-орієнтованих ОК; приділити особливу 

увагу формуванню у студентів  здатності до стратегічного мислення та ініціювання 

змін на підприємстві; при викладанні іноз. мови зробити акценти на вільному 

володінні здовувачами бізнес-термінології та вмінню її застосовувати під час 

усного спілкування та оформлення кореспонденції; приділити особливу увагу 

формуванню у здобувачів навиків управлінської діяльності в умовах 

невизначеності та ризику, лідерства та командної роботи. 

 

15. Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації, ПІБ, посаду ОВ  

Торговельний дім "Гідросила", менеджер зі збуту групи "Далеке зарубіжжя", 

Татаренко О.О.; ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", Лабовська Анна Олександрівна, 

головний економіст; АТ Гідросила Бабич Ю. В. Начальник ливарного цеху; Чукій 

О.І. начальник ІНВ АТ Ельворті; ТД Гідросила, Куніцин В.В., керівник відділу 

продаж ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", Павлов Ігор Валерійович, провідний інженер-

конструктор, Гідросила АПМ, Суботіна Тетяна Миколаївна, начальник ПЕВ 

АТ " ЕЛЬВОРТІ " майстер старший Голубовський Дмитро Володимирович АТ 

«ЕЛЬВОРТІ»; АТ «Ельворті», Порошин О.С. Комерційний директор; ПРаТ 

"Гідросила АПМ", Котляр Олександр Олександрович, інженер-технолог; АТ 

"Гідросила" Старший майстер дільниці; ФОП "Марченко", бухгалтер АТ "Ельворті" 

Байдак В.П. Директор ПК АТ "Ельворті"; Завалієнко О.І. Начальник дільниці. АТ 

Ельворті;  Мороз С.Б. начальник ПЕВ; ПрАТ "Металит, Саражин А.І. головний 

інженер тощо. 

 

Пропозиції роботодавців були враховані при удосконаленні ОП. 


