
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

"Товарознавство та торговельне 

підприємництво"



Учасники анкетування –
зовнішні стейкхолдери

▪ ТОВ “Віва Пласт”

▪ ТОВ “ФАББ Україна”

▪ ТОВ “Продукт-М”

▪ ТОВ “Смарт-Агро”

▪ ТОВ “Торговиця”

▪ ТОВ “Фрутіко-Імпорт”

▪ ТОВ “Прикарпаттехресурси”

▪ Любарська РСС Житомирської ОСС

▪ ТОВ “ТД Альберо”

▪ ТОВ “НАТАН-ТРАНС”



Чи вважаєте Ви актуальним і необхідним здійснення 
підготовки фахівців за ОПП «Товарознавство та торговельне 

підприємництво»?

Відповідь Кількість відповідей Частка відповіді, %

Так 10 100

Ні 0 0

Чи відповідає ОПП «Товарознавство та торговельне 
підприємництво» вимогам, які висувається до фахівців сфери 

підприємництва та торгівлі?

Відповідь Кількість відповідей Частка відповіді, %

Так 10 100

Ні 0 0



Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП 
«Товарознавство та торговельне підприємництво» відповідає 

вимогам ринку праці?

Відповідь Кількість відповідей Частка відповіді, %

Так 10 100

Ні 0 0

Чи містить ОПП «Товарознавство та торговельне 
підприємництво» достатньо складових для підготовки 

фахівців з підприємництва та торгівлі?

Відповідь Кількість відповідей Частка відповіді, %

Так 10 100

Ні 0 0



Вміння закуповувати і
продавати товари в 

системі ProZorro

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

Уміння 
реально 

організувати
бізнес, 

продажі

Вміння проведення 
економічного 

аналізу 
господарської 

діяльності

Уміння вести закупівлі і

продажі товарів на 

ProZorro

Збільшити обсяги

практичних занять 

з професійних

дисциплін
Більше 

практичних 

навичок

Збільшити обсяги
практичних занять, кейси, 

тренінги

Більше
практичних

занять, тренінгів
для формування

практичних
навичок

Знання особливостей 

оподаткування 

бізнесу



Які дисципліни необхідно додати у 
освітньо-професійну  програму?

Товарознавство (послуги)

Публічні закупівлі – обов’язкова компонента

Управління продажами – обов’язкова компонента

Мерчендайзинг – обов’язкова компонента

Ділова стратегія

1С-Підприємство

Електронний бізнес

Цивільно-адміністративне право



Загальна оцінка ОПП «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 

Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

1  
(10%)

7 
(70%)

2
(20%)



Чи працюють (працювали) у Вашій організації фахівці, 
підготовлені за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» або спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" у Львівському торговельно-економічному 

університеті?

Відповідь

Кількість 
роботодавців,

у яких 
працювали
випускники

ЛТЕУ 

Частка 
відпові

ді, % 

Так 9 90

Ні 1 10

Якщо так, то як Ви 
оцінюєте якість 

підготовки фахівців?

Кількість 
студентів 

ЛТЕУ

Частка 
відповіді, 

%

Низька - 0

Достатня 5 50

Висока 4 40



Висновки
• Підготовка фахівців з товарознавства та торговельного 

підприємництва є актуальною, повною мірою 
відповідає сучасним вимогам, які висуває ринок праці.

• Освітньо-професійна програма отримала загальну 
високу оцінку (добре та відмінно).

• Якість підготовки фахівця оцінена на високому або 
достатньому рівні.



Складові ОПП, що потребують коригування й
оптимізації та спрямовані на забезпечення 

додаткових знань та вмінь

Посилення блоку компонент ОПП, які 
забезпечують практичні навики 

реалізації бізнес-процесів суб’єктів 
торговельного підприємництва  

(шляхом перегляду статусу 
дисципліни

з вибіркових на обов’язкові : 
«Публічні закупівлі», «Управління 
продажами», «Мерчендайзинг»)

Вивчення дисциплін  :
“Товарознавство (послуги)”, “Ділова 

стратегія”, “1С-Підприємство”, 
”Електронний бізнес”, “Цивільно-

адміністративне право“

Актуалізація змістового наповнення 
фахових дисциплін та опанування 

сучасного інструментарію реалізації 
професійних компетентностей 
(використання комп’ютерних 

технологій та операційних продуктів у 
роботі фахівця з підприємництва, 

торгівлі, біржової діяльності) 

Посилення 
економічної, 

фінансової та правової 
підготовки

Зростання ролі 
практичних занять
з використанням 
сучасних форм їх 

проведення у поєднанні з 
елементами дуальної 
освіти та зміцненням 

МТБ 



Дякуємо за увагу!


