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Мета дослідження 

 

Аналіз колективної думки роботодавців як 

основних стейкхолдерів освітньої програми 

підготовки магістрів за фахом 073 

"Менеджмент" стосовно проблем та 

перспектив реалізації освітнього процесу за 

вказаним напрямом підготовки. 
 

 

Питання  Чи існує потреба на ринку праці у фахівцях сфери 

управління (магістерського рівня)?  

Відповідь: 

 
Так - 17 

Ні – 1 

 

 

 

Питання   Чи є, на вашу думку, здобуття другого рівня освіти 

(магістр) додатковою конкурентною перевагою співробітника або 

претендента на посаду? Чому?  

Відповідь: 

Так - 16 

Ні – 2 
 



 

Питання   Оцініть за шкалою від 0 до 10 значущість компетентностями, які 

добуваються випусками магістратури для ефективного використання 

робочої діяльності у Вашій організації  

Відповідь: 
 

Вид 

компетентності 

середній 

бал 

Інтегральна 

компетентність 

7,8 

Загальні 

компетентності 

9,6 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

9,8 

 

 

Більшість респондентів високо оцінили спеціальні (фахові) та загальні 

компетентності майбутніх магістрів, що свідчить про важливість зазначених 

компетенцій для підготовки топ-менеджерів.  Найбільші бали отримали 

компетентності: ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК6, СК2, СК4, СК9, СК10. Більш низький рівень 

у інтегральній компетентності (7,8), а саме можливості майбутніх магістрів 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій 



за невизначеності умов і вимог подальших можливостей проведення досліджень 

та здійснення інновацій за невизначеності умов та вимог (інтегральна 

компетентність).  

Питання.   У разі пропозиції щодо інших необхідних компетентностей за ОП 

менеджмент, просимо визначити, які самі: 

Відповідь: 

Зазначено, що  пріоритетною є орієнтація ОП на формування 

компетентностей управління саме промисловими підприємствами. В якості 

пропозиції від роботодавців запропоновано додати  до складу необхідних 

компетенцій забезпечення здобувачів навиками планування, організації, 

мотивації, контролю діяльності структурних підрозділів та персоналу 

підприємств 

Питання.  Оцініть результати навчання за  ОП Менеджмент 

 Відповідь: 

 
 дуже 

важливо 

важливо не дуже 

важливо 

не важливо 

взагалі 

Р 1 16 2 0 0 

Р 2 18 0 0 0 

Р 3 17 1 0 0 

Р 4 18 0 0 0 

Р 5 18 0 0 0 

Р 6 1 16 1 0 

Р 7 0 18 0 0 

Р 8 2 16 0 0 

Р 9 0 18 0 0 

Р 10 17 1 0 0 

Р 11 16 2 0 0 

Р 12 17 1 0 0 

Р 13 17 1 0 0 

 



Роботодавці зазначили, що найбільш значимими результатами навчання є Р2,Р3, 

Р4, Р5,Р10, Р12, Р13, які безпосередньо стосуються професійної підготовки 

майбутніх топ-менеджерів, тому формування комплексу дисциплін 

(компонентів) ОП повинно бути направлено на формування саме зазначених 

компетенцій. 

Питання.   У разі пропозиції щодо інших результатів навчання  за 

програмою, просимо визначити, які самі  

Відповідь: 

Запропоновано при розробленні ОП врахувати пропозиції щодо формування у 

студентів: здатності до стратегічного мислення та ініціювання змін; навичок 

управлінської діяльності в умовах невизначеності та ризику; розуміння 

закономірностей розвитку бізнесу в умовах сучасних трансформацій бізнес-

середовища; комунікаційних здібностей та лідерських якостей, створення та 

управління розвитком команд; розуміння необхідності та здатності до навчання 

протягом життя; формування soft-skills менеджерів. 
 

Питання.   Оцініть відповідність дисциплін змісту ОП, заявленим 

результатам навчання 

Відповідь: 
Дисципліни за програмою Так Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Ні Складно 

відповісти 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

16 2 0 0 0 

Договірне право  18 0 0 0 0 

Іноземна мова професійного спрямування 1 17 0 0  

Управління ризиками на підприємстві 18 0 0 0 0 

Кадровий менеджмент 18 0 0 0 0 

Менеджмент організацій 18 0 0 0 0 

Інформаційні системи і технології в управлінні 17 1 0 0 0 

Антикризове управління 15 3 0 0 0 

Маркетинговий менеджмент 17 1 0 0 0 

Управління проектами 18 0 0 0 0 

 

 



Роботодавці відмітили  повну відповідність дисциплін змісту ОП та заявленим 

результатам навчання, що говорить про актуальність та доцільність 

запропонованих  обов’язкових компонентів ОП «Менеджмент» другого 

(магістерського) рівня.  

 

Питання.   У разі необхідності включення інших дисциплін та напрямків, 

просимо їх вказати   

Відповідь: 

Роботодавці зазначили, що фахівці, які володіють специфікою менеджменту 

промислових підприємств, є сьогодні дуже затребуваними на ринку праці. У 

зв’язку з цим, до банку вибіркових дисциплін запропоновано включити наступні 

дисципліни: «Стратегічне управління промисловим підприємством», 

«Управління фінансами промислового підприємства», «Інвестиційний 

менеджмент промислового виробництва», «Управління змістом робіт на 

промисловому підприємстві», «Управління безпекою промислового  

підприємства», «Управління промисловим підприємством в бізнес-середовищі», 

«Тайм-менеджмент» та «Самоаналіз» тощо. 

 

Питання.   Ваші пропозиції по удосконаленню ОП 

Відповідь: 

Задля удосконалення ОП запропоновано більш активне залучення до процесу 

викладання навчальних дисциплін фахівців-практиків;  підвищення рівня 

кваліфікації викладачів кафедри, активізація їх академічної мобільності; 

впровадження систему он-лайн моніторингу пропозицій від роботодавців 
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