
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ» ДРУГОГО 

(МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

галузь знань 

07 «Управління та адміністрування» 
 

спеціальність 

071 «Облік і оподаткування»  

Кафедра бухгалтерського обліку 

Кафедра  аудиту,  аналізу  та 
оподаткування 

ОПП - Облік і оподаткування 



Учасники Анкетування – 

зовнішні стейкхолдери  

В опитуванні взяли участь 19 стейкхолдерів: 

1. ТОВ «Молочна компанія  

    «Галичина» 

2. ТОВ «Агропобутсервіс» 

3. ТОВ НВП «Гетьман» 

4. ТОВ «Актіон-Україна» 

5.  ПП «Імпульс-Південь» 

6. ТОВ «Спринтер Схід» 

7. ТОВ « «Галичина» 

8. ТОВ «Спринтер Центр» 

9. ПП «АРТМІТ» 

10. ПП «Ф’ЮЖН ТРЕЙД» 

11. ТОВ «КОМПАС БІЗНЕС ЦЕНТР» 

12. ТОВ «Берта Груп» 

13. ТОВ «Компанія СТВ груп» 

14. ТОВ «Купава-5» 

15. ТОВ «Міра Мед» 

16. ТОВ «Українська аутсорсінгова  

      компанія» 

17. ТОВ «Торговий дім» Карпатські  

      мінеральні води» 

18. ТОВ «Карпатбуд» 

19. ТОВ «Еко Тайм»  



Питання анкети 1.  

“Чи вважаєте Ви актуальним і необхідним 

здійснення підготовки магістрів за 

освітньо-професійною програмою “Облік  

і оподаткування”?” ТАК, НІ 

ТАК •  19      100%    

НІ •    0         0% 

Результати анкетування 



Питання анкети 2.  

“Чи відповідає освітньо-професійна програма 

“Облік і оподаткування” вимогам, які 

висуваються до фахівців у галузі управління та 

адміністрування?” ТАК, НІ 

Результати анкетування 

 
 

ТАК 18 94,7 

НІ 1   5,3 



Питання анкети 3.  

“Чи вважаєте Ви, що підготовка магістрів 

за освітньо-професійною програмою 

“Облік і оподаткування” відповідає 

вимогам ринку праці?” ТАК, НІ 

ТАК 17 89,5 

НІ 2 10,5 

Результати анкетування 



Питання анкети 4.  

“Чи містить освітньо-професійна програма 

достатньо складових для підготовки 

магістрів з обліку і оподаткування?” ТАК, НІ 

Результати анкетування 

ТАК •  14      73,7%    

НІ •    5      26,3% 



Питання анкети 5.  

“Вкажіть, які додаткові знання (уміння) повинна 

забезпечувати освітньо-професійна програма?” 

Уміння виконувати складні і непередбачувані завдання в галузі 
бухгалтерського обліку і оподаткування в умовах надзвичайних ситуацій 

Набуття знань та навичок щодо організації системи внутрішнього контролю 

Уміння розраховувати показники ризиків та їх мінімізації 

Набуття знань з трансфертного ціноутворення 

Отримання знань щодо особливостей функціонування податкових систем країн 
світу (з переліку найбільших торговельно-економічних партнерів України) 

Комплексне розуміння корпоративного управління та його обліково-контрольного 
забезпечення 

Знання та уміння виявляти, обліковувати та аналізувати ризики діяльності 
підприємства у ринковому середовищі 

Формування знань та практичних навичок з методики викладання фахових 
дисциплін 

Формування знань та умінь з методології наукових досліджень 

Результати анкетування 



Питання анкети 6.  

“Які дисципліни необхідно додати в 

освітньопрофесійну програму?” 

 

Результати анкетування 

Стратегічний маркетинг, проєктне фінансування, економічна дипломатія  

Аналітичні дисципліни та управлінський контроль 

Стратегічний управлінський облік 

Трансфертне ціноутворення 

Дисципліни міжнародного спрямування (податкові системи світу, сучасна 
європейська кооперація, міжнародний інноваційний менеджмент тощо) 

Комплексне розуміння корпоративного управління та його обліково-контрольного 
забезпечення 

Облік, аналіз та контроль в системі ризик-орієнтованого управління 

Методика викладання фахових дисциплін та педагогічна практика 

Методологія наукових досліджень 



Питання анкети 7. “Дайте загальну 

оцінку освітньо-професійної програми 

“Облік і оподаткування” ОС ‟Магістр” ?” 

5 

4 
3 

2 

1  

12 6 1 
- - 

  Відмінно          Добре         Задовільно             Незадовільно         

Результати анкетування 



Питання анкети 8.  

“Чи працюють (працювали) у вашій організації 

фахівці, підготовлені за освітньо-професійною 

програмою “Облік і оподаткування” у  Львівському 

торговельно-економічному 

 університеті?”  ТАК, НІ 

Результати анкетування 

ТАК •  17      89,5%    

НІ •    2      10,5% 



Питання анкети 9.  

“Якщо так, то як Ви оцінюєте якість підготовки 

фахівців”  

Результати анкетування 

Висока 12 70,6 % 

Низька 0 

Достатня 5 

  0 

29,4% 



Таким чином, за результатами опитування 

стейкхолдерів встановлено, що: 

 Загалом ОПП відповідає вимогам, які висуваються до 
підготовки фахівців з галузі 07 “ Управління та 
адміністрування” за спеціальністю “Облік і 
оподаткування” ; 

 Залучати до викладання навчальних дисциплін практиків 
(професіоналів за фахом); 

 Збільшити обсяг практичної підготовки;. 

 Додати такі освітні компоненти: методика викладання, 
методологія наукових досліджень, дисципліни 
міжнародного спрямування, корпоративне управління, 
облік і контроль, стратегічний управлінський облік і 
контроль, дисципліни ризико-орієнтованого спрямування; 

 ОПП Облік і оподаткування ОС Магістр є актуальною і 
необхідною, а також відповідає вимогам ринку праці 

 



Дякуємо за увагу! 
                                


