
Звіт 

З 01.10.2016 року по 29.08.2017 року проводилось інтерактивне опитування 

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

доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» очима роботодавців, отримати їх відгуки та пропозиції щодо оновлення та 

модернізації освітньо-наукової програми «Економіка».  

В опитуванні взяли участь 14 респондентів, зокрема: Авраменко Н.Л. – к.т.н., доц., 

Університет державної фіскальної служби України, Бабіченко В.В. – проф., заступник 

Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта», 

Бублик М.І. – д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 

Національного університету «Львівська політехніка», Горошкова Л.А. – д.е.н., Запорізький 

національний університет, Данілейко М. І. – Голова наглядової ради, Президент 

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», Даніел Куттор – доктор наук, професор, 

директор з міжнародних зв’язків, Мішкольцький Університет, Угорщина, Дзина Н.А. – 

директор Політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, Коломицева О.В. – д.е.н., проф. Черкаський державний 

технологічний університет, Лозовик Д.Б. – начальник Крюківської районної адміністрації 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Малгожата Сікорська – канцлер, Вища 

школа управління охороною праці , м.Катовіце, Польща, Піддубняк О.П. – начальник ВПР 

ПАТ «КВБЗ», Ситнік І. В. – д.е.н., професор, Ополе технологічний університет, Польща, 

Таловер В.А. – директор ТОВ «Віденський млин», Яворський В.В. – директор 

ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»,          

Таблиця 1 Результати опитування роботодавців-2017 

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»? 

зацікавленість 

висока 

50% 

зацікавлені 50% 

Чи підтримали б ви бажання ваших співробітників поєднувати 

професійну діяльність та навчання за ОНП 051 «Економіка»? 

так 50% 

загалом так 50% 

Наскільки програмні результати навчання відповідають 

сучасним вимогам до кваліфікації фахівця на ринку праці? 

повністю 

відповідають 

100% 

Якими навчальними дисциплінами, з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку регіону, слід доповнити ОНП 

051 «Економіка» 

важко 

відповісти 

36% 

не слід 

доповнювати 

64% 

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 до підготовки науково-

педагогічних кадрів, є логічною та актуальною, програмні результати навчання повністю 

відповідають сучасним вимогам до кваліфікації фахівця на ринку праці. Роботодавці 

зацікавлені у прийомі на роботу випускників освітньо-наукової програми «Економіка», та 

підтримали б бажання своїх співробітників поєднувати професійну діяльність та навчання за 

освітньо-науковою програмою 051 «Економіка». Негативних відгуків не надано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


