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Респонденти, які взяли участь в опитуванні

• ТОВ "АТЕМ ГРУП";

• BRIGHTSTYLE IMPORT LP;  

• ТОВ "ХОУМ ІНДИВІДУАЛ";

• ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ЛІГА";

• ТОВ " ПРОКОМ"; 

• ABITAL LP; 

• ТОВ "МЕ.DOC";  

• СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ.



Питання анкети

Що на Вашу думку, слід покращити в підготовці фахівців за даною спеціальністю4

Чи зацікавлені Ви у випускниках Державного університету телекомунікацій1

Чи працевлаштовані на Вашому підприємстві/фірмі випускники Державного університету 
телекомунікацій, які навчались за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2

Чи задоволені Ви рівнем знань, вмінь та навичок випускників Державного університету
телекомунікацій

3

Зазначте, будь ласка, необхідні вимоги до випускника Державного університету 
телекомунікацій5

Які теми або дисципліни на Вашу думку необхідно включити в освітню програму за 
даною спеціальністю

6



Відповіді роботодавців 



У ТОВ "Атем Груп" працевлаштований 1 випускник Державного університету

телекомуніацій, який в повній мірі відповідає необхідним для нашої компанії,

рівнем підготовки

Brightstyle import LP зацікавлено у випускниках Державного університету 

телекомунікацій за умови  знання англійської мови на рівні не нижче C1

ТОВ "Видавництво ЛіГа" є базою практики для студентів зі спеціальності 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, зазначають свою задоволеність 

тим рівнем навчання, який надає кафедра та виявляють  зацікавленість у 

випускниках за освітньою програмою “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”



ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ ДО ВИПУСКНИКА

• високий рівень практичної підготовки 

• практичні вміння щодо здійснення торговельних операцій на 
міжнародних ринках

• володіння прикладними програмами

• повинні швидко орієнтуватися у новітніх технологіях

• комунікабельний

• вільне володіння англійською мовою

• орієнтований на ринок праці

• привітний,  ввічливий, дружелюбний, активний, розумний, той що 
прагне до навчання новому, трудолюбивий, відповідальний, 
цілеспрямований



УЧАСТЬ РОБОТОДАВЦІВ У ПЕРЕГЛЯДІ ПРОГРАМИ
• Компанії-партери, які взяли участь в опитуванні, відмітили, 

що кафедра враховує надані пропозиції щодо 
удосконалення освітньої програми та тематики навчальних 
дисциплін повністю відповідають потребам компаній.



ВИСНОВОК
• Кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

тісно співпрацює з компаніями-партерами та повністю
враховує пропозиції щодо удосконалення освітньої
програми та тематик навчальних дисциплін.

• Компанії-партери зацікавлені у випускниках за освітньою
програмою “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” та задоволені рівнем підготовки студентів

• Компанії-партнери визначили чіткі вимоги до випускників
кафедри.


