
 

освітньо-професійної програми «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

спеціальність 051«ЕКОНОМІКА» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 1 

липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, HPK – 6 рівень 

Кваліфікація  бакалавр з міжнародної економіки  

А Ціль програми
 

 Забезпечення підготовки фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань 

предметної області діяльності.  

В  Характеристика програми 

1 Предметна область
 

Економіка 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: Формування системи знань та аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навичок комплексного вирішення 

завдань щодо побудови та механізму функціонування соціально-економічних 

процесів і систем. 

3 
Орієнтація 

програми 

Набуття професійної компетентності студента зі спеціальності, орієнтація на 

розвиток світогляду, професійно-особистісного бачення, інтеграцію знань на 

міждисциплінарній основі, врахування специфіки соціально-економічних 

процесів в економіці, внутрішнього та зовнішнього економічного 

середовища, функціональних зв’язків між суб’єктами господарювання. 

4 
Особливості 

програми 

Отримання поглиблених знань з функціонування соціально-економічних 

систем з акцентом на формування теоретичного базису та прикладних 

навичок з економіки підприємства з урахуванням особливостей 

трансформаційних змін економічного розвитку в Україні.  

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  

Бакалавр з міжнародної економіки здатний виконувати професійні види робіт 

й обіймати первинні посади, посадові обов’язки яких вимагають володіння 

компетентностями в сфері економіки згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій та Національним класифікатором України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010). Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти  Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Студентоцентрований; проблемно-орієнтований; комунікативний; 
міждисциплінарний. Лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота 
студента, проходження практик, інтерактивне спілкування з викладачами, ділові 
ігри, есе, презентації, самопідготовка через мережу Інтернет у Центрі 



 

дистанційного навчання Львівського торговельно-економічного університету. 

2  
Система 
оцінювання  

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація результатів наукових робіт, 
захист курсових робіт і звітів з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. 
Підсумкова атестація – комплексні кваліфікаційні іспити. 

E Програмні компетентності 

 
Інтегральна 
компетент-
ність 

Компетентності до інтеграції наукової сфери, сфер навчання і практики, сприйняття 
трансформаційних економічних процесів шляхом розв’язання складних 
спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері економіки та у процесі 
навчання, що передбачає застосування теорій і методів економічної науки, розуміння 
закономірностей і тенденцій розвитку економіки. 

 
Загальні 
(універ-
сальні) 

 Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат.  
 Адаптивна та комунікативні здатність.  
 Здатність використовувати знання в галузі інформатики, інформаційні та 

комунікаційні технології.  
 Соціальні та етичні зобов'язання   
 Креативність, здатність до системного мислення.  
 Здатність до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань.  
 Здатність використовувати базові знання з управління та адміністрування.  
 Здатність до врахування та застосування основних економічних і природничих 

законів. 
 Здатність до проведення наукових досліджень. 
 Здатність до новаторства та підприємництва. 
 Здатності застосовувати економіко-математичний та статистичний інструментарії. 
 Здатності застосовувати знання фундаментальних наук. 

2  
Спеціальні 
(фахові) 

1. Організаційні здатності. Компетентності встановлення стійких контактів, 
погодження інтересів, формування конструктивного партнерства та налагодження 
паритетного співробітництва у системі міжособистісних та міжорганізаційних 
економічних відносин на засадах нормативно-правового регулювання. Здатність 
формувати варіанти управлінських рішень на основі використання аналітичного та 
методичного інструментарію, обґрунтовувати їх вибір за критеріями економічної 
ефективності. 
2. Аналітичні фахові здатності. Компетентності критичного аналізу та 
співставлення результатів, уміння формувати висновки про характер розвитку 
економіки, достовірного виявлення чинників економічного середовища та 
удосконалення системи інструментів і засобів адаптації до його динаміки. Здатність 
використання комп’ютерних технологій обробки даних та сучасних джерел 
економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для формування 
інформаційної бази, підготовки аналітичних звітів по підприємству, галузі. Здатність 
самостійної ідентифікації проблем економічного характеру, обґрунтування заходів  
для вирішення конкретних ситуацій.  
3. Здатності планувати, прогнозувати, моделювати. Компетентності проведення 
прогнозних досліджень соціально-економічних процесів з використанням сучасних 
економіко-математичних інструментів та комп’ютерних технологій та інтерпретації 
отриманих результатів, наведення дієвих припущень про можливі зміни та 
достовірного виявлення майбутніх потреб у системі економіки. Здатність складати 
прогноз основних соціально-економічних показників діяльності підприємства та 
економіки в цілому. 
4. Здатності контролювати. Компетентності забезпечення об’єктивного контролю 
за виконанням управлінських рішень, реалізацією фінансово-господарської 
діяльності економічних суб’єктів, визначення її ефективності. Здатність 
контролювати вплив зовнішнього середовища на роботу підприємства і розробляти 
заходи з його мінімізації за умов ризику і невизначеності. 
5. Менеджерські здатності. Компетентності до активної праці у робочих групах по 
реформуванню системи економічних відносин; розроблення та  



 
 


