
ЗВІТ 

про результати моніторингу якості комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін та дистанційних курсів здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 081 “Право” за 

ОПП “Право”, 075 “Маркетинг” за ОПП “Маркетинг”, 292 “Міжнародні 

економічні відносини” за ОПП Міжнародні економічні відносини” 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Моніторинг якості комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін за ОПП “Право”, “Маркетинг” і “Міжнародні економічні 

відносини” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які 

акредитується у 2022-2023 навч. році, проводився відділом моніторингу якості освіти 

та акредитації з метою встановлення їх повноти та складу відповідно до Положення 

про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

Львівського торговельно-економічного університету, оновлення списку рекомендо-

ваної літератури, використання наукових праць науково-педагогічних працівників, 

що викладають відповідні дисципліни, тощо. 

У ході перевірки КНМЗД було перевірено 35 комплексів навчально-

методичного забезпечення обов'язкових компонент навчальних планів 2022 року 

набору. За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що в основному 

освітні компоненти забезпечені повним КНМЗД, дистанційними курсами та 

відповідають вимогам Рекомендацій МОН України (Лист МОН України від 

09.07.2018 р., № 1/9-434). Серед них заслуговують на увагу КНМЗ таких обов'язкових 

компонент для ОПП “Право”: Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності, Філософія права та методологія 

наукових досліджень, Проблеми відповідальності у сфері господарювання (торгівлі та 

послуг), Професійно-правова відповідальність юриста, Захист особи в Європейському 

суді з прав людини; для ОПП “Маркетинг”: Стратегічний маркетинг, Маркетинговий 

менеджмент, Товарна інноваційна політика, Маркетингові прийоми; для ОПП 

“Міжнародні економічні відносини”: Грошово-кредитна політика у відкритій 

економіці, Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права (англійська мова 

викладання), Світові фінанси; для всіх ОПП: Методика викладання, Ділова іноземна 

мова, Педагогічна практика, Практика. З цих освітніх компонент видано усе 

навчально-методичне забезпечення, розроблено ДК та силабуси, які розміщено на 

сайті університету та в дистанційних курсах. 

Результати перевірки дистанційних курсів показали, що в основному навчальні 

дисципліни забезпечені якісними ДК. Розпочато роботу над створенням ДК з таких 

нових навчальних дисциплін, як Позасудове вирішення правових спорів, Міжнародне 

кримінальне право, Правове регулювання перевезень вантажів та переміщення осіб, 

які будуть викладатись вперше з 2023-2024 навчального року. Завершується робота 

над КНМЗ дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах 

транснаціоналізації світової економіки. 

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні 

компоненти в основному забезпечені комплексами НМЗД виданими у 2019–2022 

роках та якісними дистанційними курсами. 

Для забезпечення належної якості та повноти комплексів навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін та дистанційних курсів за ОПП 

“Право”, “Маркетинг” і “Міжнародні економічні відносини” для здобувачів другого 



(магістерського) рівня вищої освіти науково-педагогічним працівникам, які їх 

викладають, потрібно забезпечити їх наповнення та належну якість. Завідувачі 

відповідних кафедр повинні забезпечити ефективний та результативний контроль за 

цим процесом. 

Результати моніторингу повноти та якості комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін та дистанційних курсів для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм ОПП “Право”, 

“Маркетинг” і “Міжнародні економічні відносини”, акредитація яких відбудеться у 

2022-2023 навч. році, будуть розглянуті на Вченій раді Університету. 
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