
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Р. ЕЛЬВОРТІ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ 

АНКЕТА СТЕЙКХОЛДЕРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ПЕРШОГО РІВНЯ (БАКАЛАВР) ВИЩОЇ ОСВІТИ 

073 – МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУПА  «РОБОТОДАВЦІ» 
 

1. Як Ви оцінюєте якість підготовки студентів та випускників Економіко-

технологічного інституту імені Роберта Ельворті ? 

 

o Висока 

o Середня 

o Задовільна 

o Низька 

o Дуже низька 

 

2. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті  має добрі 

відносини з професійною спільнотою? 

 

o Категорично не погоджуюсь 

o Не погоджуюсь 

o Оцінюю нейтрально 

o Погоджуюсь 

o Цілком погоджуюсь 

 

3. Чи існує потреба на ринку праці у фахівцях сфери управління 

(бакалаврського рівня)? 

Так    Ні   Складно відповісти 

 

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* 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень): 

 

 1 2 3 4 5 

1. Рівень загальнотеоретичної підготовки 

2. Здатність до навчання 

3. Здатність до аналізу і синтезу 

4. Розв’язання проблем 

5. Здатність застосовувати знання на 

практиці 

     



6. Рівень базових (професійних) знань і 

навичок 

7. Стратегічне мислення 

8. Націленість на кінцевий результат 

9. Здатність працювати в колективі, 

команді 

10. Здатність ефективно представляти себе 

й результати своєї праці 

11. Здатність пристосовуватись до нових 

ситуацій 

12. Націленість на професійний розвиток і 

кар'єрне зростання 

13. Навички управління персоналом, 

колективом 

14. Ерудованість, загальна культура, 

комунікабельність 

15. Володіння інформаційними та 

комунікаційними технологіями 

16. Ведення ділової документації 

17. Вміння логічно мислити, робити 

правильні висновки, послідовно і 

обґрунтовано висловлювати особисту 

думку 

 

5. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ЕТІ ім. 

Р.Ельворті? 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений) 

          _______________ 

 

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 
 

Компетентності випускника спеціальності 073 «Менеджмент » першого рівня 

(бакалавр) вищої освіти   

Оцінка 

0-5 
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ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані за   дачі та практичні проблеми, які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та 

поведінкових наук. 
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ЗК 1 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 



ЗК 2 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

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).  

ЗК 13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 14 Здатність працювати у міжнародному контексті.  

ЗК 15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
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СК 1 Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

СК 2 
Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 

СК 3 Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

СК 4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

СК 5 
Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту. 

 

СК 6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

СК 7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.  

СК 8 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.  

СК 9 
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. 

 

СК 10 
Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 
персонал організації. 

 

СК 11 
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

 

СК 12 
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення. 

 

СК 13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.  

СК 14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.  

СК 15 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.  

 

 

  



 

7. У разі пропозиції щодо інших необхідних компетентностей за ОП 

менеджмент, просимо визначити, які самі: 
Відповідь: 

 

 

 

 

 

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

результати навчання за  ОП Менеджмент першого рівня (бакалавр) вищої 

освіти: 

 Програмні результати навчання Оцінка 

Р 1 

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

 

Р 2 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

 

Р 3 
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

 

Р 4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

 

Р 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.  

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

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

 

Р 7 Виявляти навички організаційного проектування. 
 

Р 8 
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

 

Р 9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.  

Р 10 
Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

 

Р 11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

 

Р 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 
 

Р 13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 
 

Р 14 
Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

 

Р 15 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

 

Р 16 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

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



Р18 
Застосовувати методи стратегічного та поточного планування розвитку 
організацій, визначати пріоритети щодо функціонування промислових 
підприємств, зокрема машинобудівних, на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

 

 

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

які самі: 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

10. Оцініть відповідність дисциплін змісту ОП, заявленим результатам навчання: 

 

Дисципліни за програмою 

 
Так Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Ні Складно 

відповісти 

 Обов’язкові компоненти      

Українська мова (за професійним спрямуванням)      

Вища математика ( вища математика, теорія 

ймовірності і мат статистика) 

     

Інформатика      

Іноземна мова      

Правознавство      

Економікс (Політична економія, 

макроекономіка) 

     

Зв"язки з громадкістю      

Безпека життєдіяльності (охорона праці, 

цивільний захист) 

     

Основи підприємництва      

Економікс (Мікроекономіка)      

Економікс (Мікроекономіка)      

Статистика      

Бізнес-інформатика      

Економіка підприємства      

Маркетинг      

Менеджмент      

Бухгалтерський облік      

Фінанси      

Міжнародна економіка      

Бізнес-планування      

Бізнес-інформатика      

Операційний менеджмент      

Державне управління та регулювання      

Економічний аналіз      

Управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

     

Самоменеджмент      

Управління якістю      



           

11. У разі необхідності включення інших дисциплін та напрямків, просимо їх 

вказати. 

         Відповідь: 

 

 

 

12. Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців у  «Економіко-технологічному 

інституті імені Роберта Ельворті» відповідає вимогам ринку праці? 

           Так               Ні                        

13.  Оцініть будь ласка актуальність освітньої програми у світлі найновіших 

досліджень та сучасного ринку праці?  

 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений) 

___________________ 

  

Рекламний менеджмент      
Стратегічний менеджмент      

Управління персоналом      

 Вибіркові дисципліни      

Психологія управління      

Лідерство      

Тайм-менеджмент      

Мистецтво ведення переговорів      

Адміністративний менеджмент      

Фінанси підприємства      

Логістика      

Управління інноваціями      

Копірайтінг, основи фото та відео зйомки      

Маркетинговий менеджмент      

Фінансовий менеджмент      

Інформаційні системи та технології в 

менеджменті 

     

Інвестиційний менеджмент      

Web-грамотність. Web-сайти. Web-дизайн      

Поведінка споживача та нейромаркетинг      

Інтернет-маркетинг      

Планування та контроль на підприємстві      

Брендінг      

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності      

Міжнародні стратегії економічного розвитку      



 

14. Ваші пропозиції по удосконаленню ОП 

 

Відповідь:  

 

 

 

 

 

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

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


