АНКЕТА РОБОТОДАВЦЯ
Шановні роботодавці та їх представники!!! Вас вітає Національна металургійна академія України
(м. Дніпро), кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління! Ми прагнемо
підвищити якість надання освітніх послуг з підготовки магістрів за освітньо-професійною
програмою «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» зі спеціальності 051 «Економіка».
Просимо Вас відповісти на наші питання. Будемо вдячні Вам за додаткові коментарі.
1. Ваша посада, прізвище, ім'я та по-батькові________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. Назва Вашого підприємства (установи, організації)_________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Вид(и) економічної діяльності підприємства (установи, організації)____________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Кількість співробітників:________________________________________________________________________
5. Яким видом зовнішньоекономічної діяльності займається Ваше підприємство (установа, організація):
Експорт товарів, зокрема ____________________________________________________________________
Імпорт товарів, зокрема _____________________________________________________________________
Експорт
послуг:
виробничих,
транспортно-експедиційних,
страхових,
консультаційних,
маркетингових,
посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних,
туристських, IT (потрібне підкреслити), Ваш варіант ___________________________________
Імпорт послуг: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, посередницьких,
брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських (потрібне
підкреслити).
Наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами
господарської діяльності (потрібне підкреслити)
Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами
Кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності
Створення банківських, кредитних або страхових установ за межами України (потрібне підкреслити)
Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних
підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном
Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та
інших нематеріальних об'єктів власності іноземними суб'єктами господарювання
Наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності за межі України
для підприємницької діяльності іноземних суб’єктів господарювання
Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів,
семінарів та інших подібних заходів за участю іноземних партнерів
Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі
Орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності
Операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському
валютному ринку
Організація роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як
на території України, так і за її межами;
Організація роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності як на території України, так і за її межами

Ваш варіант_____________________________________________________________________________________
6. Чи є у Вас актуальні вакансії для випускників за фахом «Міжнародна економіка»: Так
Ні
Якщо так, то які саме: ___________________________________________________________________________
7. Чи прийняли б Ви на роботу випускників нашої кафедри за фахом «Міжнародна економіка»: Так
Ні
Якщо так, то які три питання Ви б задали їм на співбесіді:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Вивчення яких дисциплін «Міжнародна економіка» (магістерський рівень) було б найбільш корисним для
майбутніх фахівців в сфері міжнародної економіки (оберіть до 9 дисциплін із наведеного переліку):
Корпоративне управління в міжнародному бізнесі
Міжнародний бізнес та конкуренція
Іноземна мова професійного спілкування
Управління змінами в міжнародному бізнесі
Глобальна економіка та бізнес
Соціальна відповідальність
Сучасна міжнародна економіка
Інноваційний розвиток підприємства
Державне регулювання зовнішньоекономічної
Стратегії управління людськими ресурсами в
діяльності
глобальній економіці
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
та зовнішньоекономічною діяльністю
Страхові операції в міжнародній економіці
Інформаційні системи і технології в управлінні
Моделювання в управлінні соціальнозовнішньоекономічною діяльністю
економічними системами

Національні економічні системи
Інституційний розвиток європейської інтеграції
Міжнародні стратегії економічного розвитку

Міжнародні фінанси
Митні процедури у підприємницькій діяльності
Фінанси зарубіжних корпорацій

Ваш (і) варіант (и)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
9. Які фахові компетенції, на Вашу думку, є пріоритетними для випускників за спеціальністю 051 «Економіка»,
спеціалізація «Міжнародна економіка» (магістерський рівень):
Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії
розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які
необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних
та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні
напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціальноекономічній сфері.
Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.
Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне,
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
Здатність діяти та взаємодіяти у міжнародному економічному середовищі.
Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень економічної науки щодо засад,
закономірностей, трендів та чинників розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на поведінку
національних економічних суб’єктів.
Здатність до критичного осмислення, адаптації та практичного застосування існуючих наукових
підходів та теорій економічного управління до конкретних ситуацій у міжнародній економіці.
Здатність оцінювати конкурентоспроможність і
конкурентні позиції
підприємств металургійного
комплексу на внутрішньому та зовнішньому ринках, розробляти економічні стратегії забезпечення їх
конкурентних переваг.
Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, поглибленого самонавчання із
використанням сучасних освітніх і дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до
формування додаткових компетенцій і підвищення рівня кваліфікації
Ваш варіант____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Чи відповідає наступна мета освітньо-професійної програми підготовки магістрів Вашому баченню щодо
спрямованості практичної підготовки майбутніх фахівців за спеціалізацією «Міжнародна економіка»: Підготовка
висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням,
спеціалізованими теоретично-методологічними знаннями і прикладними навичками, необхідними для вирішення
складних дослідницьких та управлінських задач і проблем у сфері міжнародної економічної діяльності за
невизначеності умов та вимог.
Так
Ні
Якщо ні, то чому, Ваші пропозиції з її формулюванню: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Чи готові Ви прийняти на практику студентів, які навчаються за спеціалізацією «Міжнародна економіка»:
Так
Ні

Якщо так, то в які саме відділи (структурні підрозділи): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. Чи згодні Ви співпрацювати за напрямом покращення якості підготовки майбутніх фахівців?
Так
Ні
Якщо так, то в яких саме формах:
Проведення майстер-класів
Участь у воркшопах
Проведення відкритих лекцій-дискусій
Проведення семінарів і тренінгів
Участь у ділових іграх
Участь у написанні наукових статей та тез зі студентами
Підтримка наукових проектів здобувачів вищої освіти та викладачів
Участь у роботі екзаменаційної комісії під час захисту випускних кваліфікаційних робіт
Експертна допомога в процесі оновлення змісту освітньо-професійної програми та її фахових дисциплін
Рекомендації щодо розробки case-study та практичних завдань з фахових дисциплін
Сприяння розвитку soft skills у студентів
Ваш варіант________________________________________________________________________________________________
13. Чи хотіли б Ви отримувати інформацію про новини кафедри?
Так
Ні Якщо так, то в якій формі____________________________________________________________
14. Чи згодні Ви отримувати резюме-інформацію про магістрантів кафедри, які завершують навчання й для яких є
актуальним питання працевлаштування?
Так
Ні Якщо так, то в якій формі____________________________________________________________
15. Ваші контактні дані:
Номер Вашого телефону:________________________________________________________________________
Ваш email:____________________________________________________________________________________
16. Поле для додаткової інформації про Вас (якщо маєте запитання або рекомендації):

Контактна особа: гарант освітньої програми, д-р екон. наук, проф. Віктор Миколайович ТАРАСЕВИЧ.
E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Дякуємо за заповнення анкети! Нам дуже важлива Ваша думка!
СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!!!

