
Кафедра економіки

РЕЗУЛЬТАТИ 
ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ТА 

ІНШИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО 
ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

“Міжнародна економіка”
(другий (магістерський) рівень)



Учасники анкетування – зовнішні стейкхолдери

*ТОВ ТВК « Львівхолод» (м. Львів)

*ТОВ спільне українсько-нідерландське підприємство «Делім-
Україна» (м. Львів)

*ТОВ «Юкрейн Трейдінг Сервіс» (м. Львів)

*ТОВ «Автомобільний Дім «Галич-Авто» (м. Львів)

*ТОВ «Львівська пивна компанія» (м. Львів)

*ТОВ «Сі Ен Ай Україна» (м. Черняхів)

*ТОВ «Місто-Тревел» (м. Львів)

*Туристична агенція «Поїхали з нами» (м. Львів)

*АТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (м. Львів)

*СВТТІСТ БУ «Укрбургаз» (м. Стрий) 



Оцінка актуальності та необхідності здійснення підготовки фахівців 

за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка”:

Так - 10

Оцінка відповідності освітньо-професійної програми “Міжнародна 

економіка” вимогам, які висуваються до фахівців у сфері 

міжнародної економіки

Оцінка відповідності підготовки фахівців за освітньою програмою 

“Міжнародна економіка” вимогам ринку праці

Оцінка достатності складових освітньо-професійної програми для 

підготовки фахівців з міжнародної економіки

Ні - 0

Так - 10 Ні - 0

Так - 10 Ні - 0

Відмінно - 1

Ні - 1

Загальна оцінка освітньо-професійної програми “Міжнародна економіка”

Так - 9

Добре - 9 Задовільно - 0 Незадовільно - 0



Перелік додаткових знань (умінь), які повинна забезпечувати

освітня програма:

- глибокі знання іноземних мов;

- вміння ефективно комунікувати;

- стратегічне мислення, вміння абстрагуватись;

- уміння працювати в команді, ділове спілкування;, ораторське мистецтво;

- практичні навички роботи у інвестиційній сфері та сфері міжнародної торгівлі;

- практичні навички по спеціалізованих дисциплінах

Перелік дисциплін, які необхідно додати у освітню програму:

- Іноземні мови;

- Стратегічне управління;

- Європейська інтеграція України;

- Етика та психологія ведення переговорів на міжнародному ринку;

- ІТ-дисципліни;

- вивчення міжнародної юридичної бази у сфері міжнародної економіки і міжнародної торгівлі 

(ІНКОТЕРМС), діяльності міжнародних фінансових та економічних інституцій

Чи працюють (працювали) у вашій організації фахівці, підготовлені

за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” у 

Львівському торговельно-економічному університеті?

Так - 6

Якщо так, то як Ви оцінюєте якість підготовки фахівців?

Низька - 0 Висока - 1 Достатня - 5 

Ні - 4



Дякуємо за увагу !


