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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
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Учасники анкетування –
зовнішні стейкхолдери

• Компанія Viknaroff

• Туристична агенція “Тес-Тур”

• Страхова компанія ARX

• ПП “НВПП “Спаринг-Віст-Центр”

• Альфа-банк

• Львівська митниця

• Український католицький університет

• ПП “Данавто”

• ТзОВ “Беллайт Груп”

• ТзОВ “Пломбір”



Чи вважаєте Ви актуальним і необхідним здійснення підготовки 
фахівців за ОПП "МЕВ"

Так 12 (100%)

Ні

Чи відповідає ОПП "МЕВ" вимогам, які висувається до фахівців у 
сфері міжнародних економічних відносин?

Так 11 (91,7%)

Ні 1 (8,3%)

Загальна кількість 
опитаних - 12



Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП МЕВ відповідає 
вимогам ринку праці?

Так 12 (100%)

Ні -

Чи містить ОПП "МЕВ" достатньо складових для підготовки фахівців 
з міжнародних економічних відносин?

Так 8 (66,7%)

Ні 4 (33,3%)

Загальна кількість 
опитаних - 12



Кваліфіковане ведення 

переговорів, здатність  

ефективно комунікувати

Вкажіть, які додаткові знання (уміння) 
повинна забезпечувати освітня програма:

Знання 

менеджменту 

персоналу

Навички для роботи 
у потужних 

міжнародних 
компаніях

Знання та вміння для 

роботи у сфері малого 

та середнього бізнесу 

Практика у різних 

сферах 

зовнішньоекономіч

ної діяльності Митне 
декларуван

ня

Навички участі у міжнародних 

програмах

Вміння 
представляти 

себе, 
результати 

своєї
роботи

Аналіз новин 

міжнародної 

політики



Які дисципліни необхідно додати у освітньо-

професійну програму?
Теорія і практика переговорів

Економіко-математичне моделювання 

Інформатика

Психологія управління персоналом

Комп'ютерні технології 

Міжнародні торгівля на 2 семестри

Поведінкова психологія

Фандрейзинг

Міжнародні фінансові інструменти

Комунікації у міжнародних відносинах



Загальна оцінка ОПП "МЕВ"

ВідмінноДобреЗадовільноНезадовільно

- 6 (50%) 6 (50%)



Чи працюють у Вашій організації фахівці, 
підготовлені за ОПП "МЕВ" у ЛТЕУ

Загальна кількість 

студентів

Так 8

Ні 4

Якщо так, то як Ви оцінюєте 

якість підготовки фахівців?)

Загальна 

кількість 

студентів

Низька -

Достатня 3 (25%)

Висока 9 (75%)



Висновки
• Підготовка фахівців у сфері міжнародних 

економічних відносин є однозначно актуальною, 

такою, що значною мірою відповідає вимогам, які 

пред'являє для фахівців сучасний ринок праці.

• Освітньо-професійна програма отримала 

загальну високу оцінку (добре та відмінно).

• Якість підготовки фахівця здебільшого оцінена на 

високому рівні.



Складові ОПП потребують корегування та оптимізації, спрямовані 

на забезпечення додаткових знань та вмінь

навички роботи фахівців 
сфері 

зовнішньоекономічної 
діяльності як підприємств 

малого і середнього 
підприємництва, так і 

великого бізнесу

володіння знаннями 
менеджменту персоналу та 

бізнес-комунікацій

вміння представити себе, 
свої досягнення та 
результати роботи

збільшення участі студентів 
у міжнародних програмах

вміння застосовувати отримані 
знання як на глобальному рівні 

(аналіз міжнародних новин), так і 
мікрорівні (проведення митного 
декларування для підприємства)



Дякуємо за 

увагу!


