
 Магістерська освітня програма  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

В період з  09.02.2022 по 15.02.2022 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано  3  здобувачі,  4  викладачі,   4 

представники адміністрації,  4  випускники та   3 роботодавці. 

Середні оцінки за відповідями респондентів відображені в гістограмах:  

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

Узагальнені результати опитування  відображені в гістограмі: 

 

Середні оцінки по опитуванню становлять: здобувачі – 4,65, адміністрація – 4,69; викладачі – 4,64, роботодавці – 4,93, 

випускники – 4,96. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,04; здобувачів і викладачів – 

0,01; здобувачів  і роботодавців – 0,28, здобувачів і випускників – 0,34,  адміністрації і викладачів – 0,05, адміністрації і 

роботодавців – 0,24, викладачів і роботодавців – 0,29. Відхилення середнього балу оцінювання  носить несуттєвий характер, 

менше за одиницю і  знаходяться в межах статистичної похибки. 

У відповідях на відкрите запитання щодо пропозицій та побажань щодо удосконалення системи якості освіти на 

освітній програмі «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та в університеті назагал   стейкхолдери вказали: 
Адміністрація  

Підвищувати рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці 

Розвиток дуальної освіти та покращення роботи щодо участі у міжнародних проектах 



 

Здобувачі  

Укладати більше договорів про співпрацю із різними підприємствами і установами для подальшого працевлаштування 

студентів після закінчення університету  
Постійно розвивати можливості та методи освітнього процесу  

Хотілось би більше практики задля застосування здобутих навичок. В загальному, повністю задоволена якістю освіти 

на моїй освітній програмі та в університеті.  

Викладачі 

Дана спеціальність розкриває хороші можливості розвитку дуальної освіти. І якщо врахувати ті законодавчі ініціативи, 

які зараз є на громадському обговоренні це буде реально запровадити. 

Також даний фах розкриває хороші можливості для здобуття нових знань на навичок студентами в галузі 
громадянської освіти. Можливо було би доцільно більше інформувати студентів про можливості та конкретні  програми 

навчання які існують 

Випускники 

Робити після кожної теми тести, для закріплення знань, більше презентацій. 
Залучати до викладання дисциплін практиків 

Пропозицій немає, а з побажань - не зупинятися та розвиватися:) 

Пропозицій немає, навчання дуже цікаве і постійно викладачі йдуть на зустріч студентів та допомагають    

Роботодавці 

Впроваджувати найновіші практики, викликані зміною зовнішнього середовища 

Постійно оновлювати освітні компоненти 

Враховувати зміни в структурі ринку 
 

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами освітньої програми 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх 

оцінок різних категорій опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  


