
Звіт 

З 01.06.2016 року по 29.08.2016 року проводилось інтерактивне опитування 

роботодавців, мета якого оцінити якість освітньо-наукової програми «Економіка» очима 

роботодавців, отримати їх відгуки та пропозиції щодо оновлення та модернізації освітньо-

наукової програми 051 «Економіка». 

В опитуванні взяли участь 17 респондентів, зокрема: Авраменко Н.Л. – Університет 

державної фіскальної служби України, Горошкова Л.А. – Запорізький національний 

університет, Данилейко М. І. – Президент ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», 

Дрімал Марек, доцент, проректор з розвитку та інформатизації, Університет Матея Бела, 

Словакія,  Карін Шимпф – доктор наук, професор, Відповідальна з міжнародних зв’язків, 

факультет економіки і менеджменту, Магдебурзький університет, Німеччина, 

Китманов С.В. – заступник генерального директора – директор з якості ПАТ «АвтоКрАЗ», 

Коломицева О.В. – Черкаський державний технологічний університет, Лозовик Д.Б. – 

начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської 

ради, Маслов Є.О. – директор АСК «Омега», Манойленко О.В. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Мельник А.В. – директор КП 

«Кременчук Інвест», Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор,  кафедра 

територіального розвитку та місцевих органів державного управління, Вроцлавський 

університет економіки, Польща, Сикол Є.А. – начальник відділу господарської діяльності та 

соціально-культурного розвитку ПАТ «КрКЗ», Солошич О.М. – доктор філософії з 

інженерії, Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка, Тартаковський В.Я. – Голова Ревізійної комісії, начальник служби 

економічної безпеки ПАТ «КрКЗ», Таловер В.А. – директор ТОВ «Віденський млин», 

Яворський В.В. – директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю». 

Таблиця 1 Результати опитування роботодавців-2016 

Запитання Відповідь Відсоток 

відповідей 

Чи працюють (працювали) на вашому підприємстві 

(організації, закладі вищої освіти) випускники 

ОНП 051 «Економіка»? 

ні 100% 

Наскільки ви зацікавлені у прийомі на роботу випускників 

ОНП 051 «Економіка»? 

зацікавлені 47% 

дуже 

зацікавлені 

53% 

Чи підтримали б ви бажання ваших співробітників поєднувати 

професійну діяльність та навчання за ОНП 051 «Економіка»? 

так 53% 

в цілому так 47% 

Наскільки програмні результати навчання відповідають 

сучасним вимогам до кваліфікації фахівця на ринку праці? 

в цілому 

відповідають 

12% 

повністю 

відповідають 

88% 

Якими навчальними дисциплінами, з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку регіону, слід доповнити ОНП 

051 «Економіка» 

ніякими 94% 

слід 

доповнити 

6% 

Чи вважаєте ви актуальною та необхідною підготовку фахівців 

за ОНП 051 «Економіка»? 

так 100% 

Чи забезпечує ОНП 051 «Економіка» всі компетенції необхідні 

для працевлаштування на ваше підприємство (організацію, 

заклад вищої освіти)? 

так 100% 



Аналіз проведеного опитування показав, що роботодавці оцінюють освітньо-наукову 

програму 051 «Економіка» як таку, що відповідає вимогам ринку праці, є актуальною, 

сучасною та якісною, відповідає суспільним потребам щодо підготовки фахівця зі 

спеціальності 051 «Економіка». Роботодавці зацікавлені у прийомі на роботу випускників 

даної освітньо-наукової програми,  та підтримали б бажання своїх співробітників поєднувати 

професійну діяльність та навчання за освітньо-науковою програмою 051 «Економіка». 

Негативних відгуків не надано. Надана пропозиція доповнити цикл дисциплін дослідницької 

підготовки дисципліною «Сучасні технології освітнього процесу».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


