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Учасники анкетування - студенти

Всього
Кількість за 

курсами
Рівень вищої 

освіти
Форма 

навчання

Перший 
(бакалаврсь

кий)

1 курс – 135;
2 курс – 143;
3 курс – 171;
4 курс – 101.

608



Назва освітньої програми та кількість студентів, які 

прийняли участь в опитуванні

Назва освітньої програми Кількість студенів

Готельно-ресторанна справа 127

Фінанси, банківська справа та страхування 74

Менеджмент 61

Облік і оподаткування 59

Туризм 48

Комп'ютерні науки 45

Міжнародна економіка 42

Міжнародні економічні відносини 30

Товарознавство та експертиза в митній справі 23

Маркетинг 21

Реклама у бізнесі 15

Харчові технології 15

Міжнародний бізнес 11

Фіскальне та митне адміністрування 9

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6

Товарознавство та торговельне підприємництво 6

Право 5

Економіка та бізнес-аналітика підприємства 4

Управління фінансово-економічною безпекою 4

Управлінський облік і податковий консалтинг 2

Економіка підприємства 1



На запитання «Чи ознайомлені Ви з описом

освітньої програми?»

Так
81%

Ні
9%

Важко 
відповісти

10%



На питання «Чи ознайомлені Ви з компетентностями, 

які маєте набути у результаті навчання?»

Рівень ознайомлення Результати опитування

Так 496 осіб (81,6%)

Ні 52 особи (8,6%)

Важко відповісти 60 осіб (9,9%)



Розподіл учасників опитування, які обрали відповідь що

перелік загальних компетентностей їх не задовільняє в 

розрізі Інституту (факультетів)

Інститут 
економіки та 

фінансів

Всього 
опитано  198 
респондентів

Не 
задовільняє 

15 осіб (7,6%)

Факультет міжнародних 
економічних відносин 

та інформаційних 
технологій

Всього 
опитано 118 
респондентів

Не 
задовільняє 

10 осіб (8,5%)

Факультет 
товарознавства, 

управління та сфери 
обслуговування

Всього 
опитано 287 
респондентів

Не 
задовільняє 

26 осіб (9,1%)



Питання анкети: Якщо Ви бажаєте набути додатково ще

якихось загальних компетентностей, то вкажіть які саме:

Додаткові загальні компетентності Кількість 

Додаткове вивчення барної справи (здобувачі вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна 

справа») 

8

Додаткове вивчення іноземних мов 6

Психологія для підготовки психологічних якостей майбутніх спеціалістів 4

Маркетинг 2

я хочу бути більш компетентна в предметах, які стануть у пригоді мені на роботі. Але 

це не додатково, це і є основні предмети!

1

Більше сучасних кваліфікацій - нейроекономіка, сучасні тенденції бізнесу. Досить 

вчити нас теорій - вони забуваються. Нам потрібні реальні практичні навички.

1

Не бажають набути додаткових загальних компетентностей 485



Питання: Чи задовільняє Вас перелік фахових

компетентностей?

Опитаних здобувачів вищої освіти – 608

Важко 
відповісти 

18,4% 
(112 осіб )

Так 71,7% 
(436 осіб)

Ні 9,9% 
(60 осіб)



На питання: якщо Ви бажаєте набути додатково ще

якихось фахових компетентностей, то вкажіть які саме:

Додаткові фахові компетентності Кількість 

Додаткове вивчення барної справи, сомельє  (здобувачі вищої освіти 

ОП «Готельно-ресторанна справа»)

8

додаткове вивчення іноземних мов (англійська) за рівнем В2 7

Психологія для підготовки психологічних якостей майбутніх 

спеціалістів

4

Маркетинг 3

Краще знання банківської системи 1

Вивчення законів 1

Де брати гроші на бізнес,проблеми ведення бізнесу,методи роботи з 

персоналом,фінанси

1

Техніка продаж на практиці 1

Не потребують додаткових фахових компетентностей, або не 

визначились

568



Питання: Чи задовільняє Вас перелік обов'язкових

дисциплін для набуття загальних компетентностей?

Так

Ні

Важко відповісти

73 % опитаних дали позитивну відповідь (444 студенти); 

13,2% вказали що не задовільняє (80 студентів) та 

13,8% - важко відповісти (84 студенти)



Питання: Чи задовільняє Вас перелік обов'язкових

дисциплін для набуття фахових компетентностей?
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Аналіз попередніх питань дає можливість 

зробити такі висновки:

Студенти недостатньо володіють 
інформацією щодо розмежування 

загальних та фахових компетентностей 

Більше 70% опитаних підтримують наявні 
обов’язкові дисципліни для здобуття 

загальних та фахових компетентностей 

13% опитаних (79 осіб) вважають що наявні 
обов’язкові дисципліни не достатні для 
здобуття загальних та фахових 
компетентностей 



Чи задовільняє Вас перелік програмних

результатів навчання?

Так: 
448 

опитаних 
(73,7%)

Ні: 
63 

опитаних 
(10,4%)

Важко 
відповісти

: 97 
опитаних 

(16%)



Інститут 
економіка та 

фінансів

Всього 
опитаних: 198

Так: 164 Ні: 12 Важко 
відповісти: 22 

Факультет міжнародних 
економічних відносин та 

інформаційних технологій 

Всього 
опитаних: 118 Так: 82 Ні: 11 Важко 

відповісти: 25

Факультет 
товарознавства, 

управління та сфери 
обслуговування

Всього 
опитаних:  

287
Так: 196 Ні: 42 Важко 

сказати: 49

Юридичний 
факультет

Всього 
опитано: 5 Так: 3 Ні: 0 Важко 

сказати: 2

Питання: Чи знаєте Ви, що таке кредит 

ЄКТС?
На вказане питання надаємо відповіді у розрізі Інституту (факультетів):



На питання: Чи хотіли б вивчати деякі дисципліни з 

більшим обсягом кредитів (годин вивчення)? виявили такі

результати (у відсотках):

34,5

38,8

26,6

Так

Ні

Важко відповісти

Отже, 65,4% респондентів (398 студентів) вважають що закладом вищої 

освіти виділяється достатньо кредитів (годин) для вивчення дисциплін. 



Аналіз питань: Чи задовільняє Вас обсяг навчального часу, 

відведений для написання курсової роботи? 
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«Чи задовільняє Вас обсяг навчального часу, відведений для 

написання кваліфікаційної роботи?»

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

56

71

89

57

17 15

25
19

62
57 57

25

Так

Ні

Важко відповісти

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в 

В даному випадку, слід 

зауважити що в опитуванні 

приймали участь здобувачі 

вищої освіти 1-4 курсів, які 

практично ще не писали 

кваліфікаційні роботи, і їм 

важко дати адекватну 

відповідь на дане питання. 



На питання Чи долучали Вас до перегляду освітньої програми? «Чи 

були надані Вами пропозиції щодо удосконалення освітньої 

програми?» та «Чи були враховані надані Вами пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми?» 

377

231

241

213

Так

Ні

Надали власні 
пропозиції

Враховані 
пропозиції 
студентів

377 здобувачів вищої

освіти з 608, що становить

62%, опитаних зазначили

що їх залучали до

перегляду освітньої

програми;

241 студент (39,6%)

надали свої власні

пропозиції щодо

удосконалення освітньої

програми;

35% респондентів (213

осіб) вказали що надані

ними пропозиції щодо

удосконалення освітньої

програми були враховані.



Висновки за результатами опитування здобувачів вищої освіти

З метою удосконалення та покращення рівня залучення студентів до

розробки і перегляду освітніх програм пропонується вжити таких заходів:



Дякую за увагу!


