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Мета заходу

• Визначити рівень якості підготовки в університеті
здобувачів вищої освіти за освітньою програмою
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність».

• Визначити потреби ринку праці, удосконалити
навчальний план та освітню програму, а відтак
підвищити конкурентоспроможність випускника за
даною програмою.



Питання анкети

1. Чи працевлаштовані Ви на сьогоднішній день

2. Чи задоволені Ви рівнем знань, вмінь та навичок, отриманих в Університеті

3. Оцініть рівень практичної підготовки за даною освітньою програмою за критеріями

4. Оцініть рівень теоретичної підготовки за даною освітньою програмою за критеріями

5. Наскільки для Вас важливі знання та вміння, які Ви отримали при вивченні дисциплін за вільним
вибором студента

6. Чи важливі для Вас практичні навички, які Ви отримали під час проходження практик

7. Чи важливі були для Вас при працевлаштуванні отримані сертифікати від компаній-партнерів
кафедри?

8. Чи вважаєте Ви себе добре підготовленим фахівцем після проходження підготовки за даною
освітньою програмою

9. Після закінчення навчання Ви працевлаштувались:

За отриманою спеціальністю; За іншою спеціальністю; Продовжую навчання на наступному освітньому
рівню за отриманою спеціальністю; Продовжую навчання на наступному освітньому рівню за іншою
спеціальністю; Продовжую навчання на наступному освітньому рівню за отриманою спеціальністю та
працюю за отриманою спеціальністю; Продовжую навчання на наступному освітньому рівню за
отриманою спеціальністю та працюю за іншою спеціальністю

10. Що на Вашу думку, слід покращити в підготовці фахівців за даною спеціальністю

11. Які теми або дисципліни на Вашу думку необхідно додати

12. Які теми або дисципліни, що Ви вивчали, на Вашу думку є неактуальними.



Результати опитування

• Анкетування проведено у першому семестрі 2020-2021 н.р.

• В опитуванні взяли участь 22 випускники, які навчались за
освітньою програмою “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з них:

• 95,5% на сьогоднішній день працевлаштовані.

• 100% випускників вважають себе добре підготовленими
фахівцями після проходження підготовки за даною освітньою
програмою та повністю задоволені рівнем знань, вмінь та
навичок, отриманих в Університеті

• 81,8% працевлаштувались за отриманою спеціальністю;

• 13,6% продовжили навчання на наступному рівні вищої освіти
та працевлаштувались за отриманою спеціальністю;

• 4,5% випускників продовжили навчання на наступному рівні
вищої освіти без працевлаштування.



ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РІВНЕМ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК, 
ОТРИМАНИХ В УНІВЕРСИТЕТІ

Рівень практичної підготовки за даною освітньою 
програмою за 5 бальною шкалою, де 5 найвища оцінка, 1 
найменша за такими критеріями

Актуальність отриманих 
практичних навичок

Достатність їх для 
практичного застосування

Уміння застосовувати їх в 
нестандартних ситуаціях



ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РІВНЕМ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК, 
ОТРИМАНИХ В УНІВЕРСИТЕТІ

Рівень рівень теоретичної підготовки за даною 
освітньою програмою за 5 бальною шкалою, 

де 5 найвища оцінка, 1 найменша за такими критеріями

Актуальність отриманих 
теоретичних знань

Відповідність отриманих 
теоретичних знань 

кваліфікації

Уміння застосовувати їх в 
професійній діяльності



ВАЖЛИВІСТЬ  ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, ЯКІ ОТРИМНІ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ДИСЦИПЛІН ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА

за 4 бальною шкалою, де 4 найвища оцінка, 1 найменша



ВАЖЛИВІСТЬ  ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ 
ОТРИМАНІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК

за 4 бальною шкалою, де 4 найвища оцінка, 1 найменша



ВАЖЛИВІСТЬ НАЯВНОСТІ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 
ОТРИМАНИХ СЕРТИФІКАТІВ ВІД КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ 
КАФЕДРИ

за 4 бальною шкалою, де 4 - так, 1 - ні



ПРОПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ЩОДО 
ЗМІН В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Всі  теми та дисципліни є актуальними -100%4

Підвищити навички саморозвитку та самоосвіти   – 4,5%1

2

Дисципліну "Інвестиції та кредитування бізнесу"
перенести з вибіркового блоку до основного, оскільки
вона є дуже важливою для професійної діяльності – 4,5%

3

Посилити володіння комунікативними навичками – 9,1%



ВИСНОВКИ

Випускники вмотивовані на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти за спеціальністю “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність”

4

Відповідно до результатів анкетування, оцінка задоволеності
отриманими освітніми послугами за ОП “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність” за всіма критеріями є високою

1

2

Випускники є відкритими для подальшої співпраці з 
питань удосконалення ОП “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність”

3

За результатами опитування випускник за даною ОП 
є конкурентоспроможним на ринку праці 



ПРОПОЗИЦІЇ

формуванню у здобувачів вищої освіти вміння вчитися 
самостійно, тобто опанувати методами, способами і 
прийомами самонавчання, саморозвитку і самоконтролю.

1

2

оволодінню комунікативними навичками, а саме практичні 
заняття з відповідних дисциплін планувати зі збільшенням 
часу на використання тренінгу, як однієї з найпоширеніших 
інтерактивних технологій. Під час проведення тренінгів 
створювати такі особливі умови, які сприятимуть особистіс-
ному і професійному саморозвитку, розвитку самопізнання, 
актуалізації ресурсів, зміні ставлення до себе та інших  

3

розглянути доцільність вивчення освітньої компоненти
"Інвестиції та кредитування бізнесу" як основної.

Задля реалізації вказаних випускниками пропозицій при  
перегляді та оновленні ОП “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” більше уваги приділити :


