
“ЗАТВЕРДЖЕНО”  

Рішення вченої ради Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова  

____ПІДПИС____ Олег ОМЕЛЬЧУК 

 “22” лютого 2023 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО МОНІТОРИНГУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

п/п 

Категорії стейкхолдерів та 

тематика опитування 

Перелік груп стейкхолдерів Строк виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Академічна спільнота щодо 

якості організації освітнього 

 процесу 

1. Науково-педагогічні 

працівники університету  

 

2. Деканати факультетів 

Січень-лютий 2023 

року 

 

Березень 2023 року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

 

2. Роботодавці щодо визначення 

відповідності компетентностей, 

набутих здобувачами вищої 

освіти, очікуванням і потребам 

роботодавців і відповідності 

рівня задоволення роботодавців 

якістю підготовки фахівців в 

університеті 

За запитом гаранта освітньої 

програми та/або декана 

факультету 

Протягом другого 

семестру 2022-2023 

навчального року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

Гарант освітньої програми 

 

3. Здобувачі вищої освіти щодо 

організації навчання у другому 

семестрі 2022-2023 

навчальному році 

1. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 

1,2,3,4 років навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

бакалаврів 

 

2. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 1,2,3,4 років 

навчання за освітньо-

професійними програмами  

Травень 2023 року Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

Завідувач відділу аспірантури та 

докторантури  

 



підготовки бакалаврів 

 

3. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 1 

року навчання за освітньо-

професійними програмами  

підготовки магістрів 

 

4. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 1 року навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

магістрів 

 

5. Здобувачі вищої освіти за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

докторів філософії 

4.  Здобувачі вищої освіти щодо 

рівня організації та 

проходження практик 

1. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 

1,2,3,4 років навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

бакалаврів 

 

2. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 1,2,3,4 років 

навчання за освітньо-

професійними програмами  

підготовки бакалаврів 

 

3. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 1 

років навчання за освітньо-

Протягом другого 

семестру 2022-2023 

навчального року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

Завідувач відділу аспірантури та 

докторантури  

Керівник практики 

 



професійними програмами  

підготовки магістрів 

 

4. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 1 років навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

магістрів 

 

5. Здобувачі вищої освіти за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

докторів філософії 

5. Здобувачі вищої освіти щодо 

визначення корупційних 

проявів в освітньому процесі 

1. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 

1,2,3,4 років навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

бакалаврів 

 

2. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 1,2,3,4 років 

навчання за освітньо-

професійними програмами  

підготовки бакалаврів 

 

3. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 1 

років навчання за освітньо-

професійними програмами  

підготовки магістрів 

 

4. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

Січень-лютий 2023 

року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

Завідувач відділу аспірантури та 

докторантури  

 



економіки 1 років навчання за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

магістрів 

 

5. Здобувачі вищої освіти за 

освітньо-професійними 

програмами  підготовки 

докторів філософії 

6. Здобувачі вищої освіти щодо 

виявлення фактів сексуальних 

домагань під час освітнього 

процесу 

В залежності від результатів 

опитування  здобувачів вищої 

освіти щодо організації 

навчання у першому семестрі 

2022-2023 навчального року 

Березень 2023 року Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки  

Практичний психолог 

 

7. Здобувачі вищої освіти, що 

завершують навчання у 

поточному навчальному році 

щодо якості освітнього процесу 

за відповідними освітніми 

програмами 

1. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 4 

року навчання за  освітньо-

професійною програмою  

підготовки бакалаврів 

 

2. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

економіки 4 року навчання за  

освітньо-професійною 

програмою  підготовки 

бакалаврів 

 

3. Здобувачі вищої освіти 

юридичного факультету 2 

року навчання за  освітньо-

професійною програмою  

підготовки магістрів 

 

4. Здобувачі вищої освіти 

факультету управління та 

Лютий, травень, 

червень 2023 року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки 

 

 



економіки 2 року навчання за  

освітньо-професійною 

програмою  підготовки 

магістрів 

8. Випускники університету щодо 

подальшого працевлаштування, 

кар’єрного розвитку тощо.  

Випускники університету 

 

Протягом другого 

семестру 2022-2023 

навчального року 

Начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Декан юридичного факультету 

Декан факультету управління та 

економіки  

Керівник напрямку сприяння 

працевлаштування студентів та 

випускників 

 

 

 

Начальниця відділу внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти                                                                                      ________ПІДПИС______                                  Ірина РИЖУК 


