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освітньо-професійної програми 

“Міжнародні економічні відносини” 

спеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини” 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Тип диплому 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 до 1липня 2027 р. 

Рівень програми EQF-LLL - 6 рівень, НРК - 6 рівень, QF-EHEA - перший цикл 

Кваліфікація бакалавр з міжнародних економічних відносин 

А Ціль програми 

 Забезпечити компетентісно-орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 

міжнародних економічних відносин, які здатні проводити науково-прикладні дослідження, 

обґрунтовувати теоретико-методологічне підґрунтя розвитку економіки в умовах 

глобалізації, здійснювати апробацію та практичне впровадження набутих знань у процесі 

подальшого працевлаштування та навчання. 

В  Характеристика програми 

1 
Предметна 
область 

Міжнародні відносини 

2 
Фокус програми: 
загальна/спеціальна 

Загальна: дослідження економічних процесів у відкритій 

економіці як основи для формування міжнародних економічних 

відносин на макро- та мікрорівнях. 

3 
Орієнтація 
програми 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження теоретико-
методологічних, науково-методичних та прикладних засад 
стабілізаційної політики у відкритій економіці та її впливу на 
функціонування приватного і державного секторів національної 
економіки. 

4 
Особливості 
програми 

Програма передбачає вивчення сучасного наукового доробку в 
царині міжнародних економічних відносин на макро- та 
мікрорівнях, моделей відкритої економіки та стабілізаційної 
політики, способів оцінки валютних та фінансових ризиків, 
застосування адекватних емпіричних методів економічного 
дослідження (регресійні моделі з коригуванням помилки, 
векторна авторегресія, методи з гнучкими коефіцієнтами, 
панельні методи), їх змісту і принципів розробки. Передбачено 
проведення проблемно-орієнтованих лекційних курсів, 
практикумів та самостійної роботи 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1  Працевлаштування  Проходження магістерських освітньо-наукових програм та  



2 

 

програм на отримання наукового ступеня доктора філософії у ВНЗ та 

наукових установах. 

Відповідні робочі місця фахівців з міжнародних економічних 

відносин в установах та на підприємствах різних організаційно-

правових форм.  

Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти  

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

для вдосконалення у науковій та інших діяльностях (наприклад, 

освітня діяльність). 
 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні курси 

поєднуються з практичними, семінарськими заняттями, дебатами, 

діловими та ситуаційними іграми, груповими та індивідуальними 

консультаціями, самопідготовкою у бібліотеці та мережі Інтернет, 

роботою з дистанційними курсами, виконанням творчих 

індивідуальних завдань. 

Вивчення наукової методології на основі різноманітних 

інтерактивних курсів, що пропонуються навчальною програмою. 

Проходження практики на підприємствах та установах. 

 

2  Система оцінювання  

Письмові та  усні екзамени (проблеми та наукові задачі), семінари й 

наукові звіти із оцінюванням досягнутого,  обговорення результатів 

досліджень  (в т.ч. апробація результатів: наукові статті та доповіді на 

конференціях); захист курсових робіт, підсумкова атестація у формі 

кваліфікаційного фахового іспиту. 

 
 

E Програмні компетентності 

1 Загальні (універсальні) 

1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, 

суспільних процесів і тенденцій науково-технічного прогресу. 

2. Володіння базовими знаннями з управління та 

адміністрування, здатність засвоїти теоретико-практичну базу 

професійної підготовки.   

3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний 

апарат. 

4. Адаптивні та комунікативні здатності. 

5. Управління інформацією. 

6. Здатності до системного мислення, креативність. 

7. Здатності до реалізації особистісного потенціалу і 

саморозвитку, самостійного опанування нових знань. 

8. Здатності до проведення наукових, теоретичних та 

експериментальних досліджень. 

9. Здатності до новаторства та інноваційної активності в 

підприємницькій діяльності. 

10. Критичне осмислення поведінки і здатності до 

самокритики. 

2  Спеціальні (фахові)  

1. Аналітична здатність. Вміння аналізувати і 

структурувати проблемні області у глобальній економіці, 

міжнародних економічних відносинах (МЕВ) на макрорівні та в 

діяльності підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 
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діяльнісь (ЗЕД), а також знаходити конструктивні рішення на 

основі спеціальних знань з теорії міжнародних відносин, 

підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, що передбачає 

акумулювання та інтерпретацію економічної інформації, вибір 

методів та інструментів, застосування інноваційних підходів з 

урахуванням глобалізаційних процесів. 

2. Теоретико-методологічна здатність. Наявність базових 

знань (наукових понять, теорій і методів), необхідних для 

розуміння: (1) принципів функціонування глобальної економіки, 

інституціональних суб’єктів МЕВ, а також підприємств, що 

здійснюють діяльність у сфері ЗЕД; (2) теоретичних засад, 

інструментарію і методології дослідження процесів, що 

стосуються функціонування  світового господарства і МЕВ, 

системного підходу до управління діяльністю суб'єктів ЗЕД. 

3. Інституційна здатність. Уміння використовувати 

положення національних законодавчих та нормативно-правових 

актів та міжнародних договорів, конвенцій, декларацій тощо; на 

основі знань діючого інституціонального базису забезпечувати 

сталі зовнішньо-економічні міждержавні зв’язки на макро- та 

мікрорівні, а також стабільну господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва у сфері ЗЕД. 

4. Інформаційно-аналітична здадтність. Знання з 

обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками 

роботи з комп'ютером для вирішення  задач спеціальності з 

використанням інформаційних технологій, здатність формувати 

інформаційне середовище та проведення економетричних 

досліджень з використанням  глобальних масивів інорфмації. 

5. Товарознавчо-аналітична здатність. Уміння аналізувати  

кон’юнктуру міжнародних ринків, біржової торгівлі, 

використовувати  сучасні методи оптимізації міжнародних 

економічних господарських зв’язків, проводити ідентифікацію 

товарів та товарних груп, використовувати сучасні методи 

визначення якості та безпечності товарів відповідно до вимог 

державних і міжнародних стандартів та здійснювати  операції 

пов’язані з діяльністю митних органів, державної прикордонної 

служби, міжнародних інституцій  у  сфері  контролю за 

переміщенням  товарів  та послуг у  межах глобальної економіки. 

6. Здатність управління діяльністю  суб’єкта, що здійснює 

ЗЕД. Розуміння загальних засад організації та технології 

міжнародних економічних відносин, руху товарів та послуг, 

фінансових активів на зовнішніх ринках, валютних коливань, 

здатність оцінки впливу чинників зовнішнього середовища, 

організаційних та технологічних особливостей різних галузей 

економіки та їх впливу на функціонування суб’єкта ЗЕД, 

підприємницьку, комерційну, товарознавчу, маркетингову та 

логістичну діяльність суб’єкта у межах ЗЕД. 

7. Комунікаційна здатність. Уміння працювати з 

партнерами на зовнішньому, внутрішньому, регіональному, 

локальному  ринках, дотримуватися професійної етики, здатність 

розуміти і враховувати соціальні, етичні, міжкультурні, 
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історичні аспекти, що впливають на формування рішень у сфері 

МЕВ. 

8. Здатність аналізу кон’юнктури зовнішніх та 

глобальних ринків. Здатність аналізувати чинники забезпечення 

ефективності процесу функціонування глобальної економіки та 

МЕВ, а також розробляти пропозиції з удосконалення 

управління ресурсним потенціалом та комплексом основних, 

допоміжних і забезпечуючих процесів у  процесі ЗЕД. 

9. Здатність  ідентифікації  проблем  на підприємстві, що 

здійснює  ЗЕД. Здатність застосовувати професійно-

профільовані знання й  практичні навички для розв’язання 

типових задач спеціальності щодо ідентифікації товарів, 

формування асортименту товарів у підприємствах зовнішньої 

торгівлі, здійснення ефективної закупівельної діяльності, 

забезпечення ефективності технології торговельних процесів і 

створення логістичних формувань, здійснення контролю за 

виконанням договорів, угод, контрактів, управління запасами в 

торговельних підприємствах  у  сфері ЗЕД, організації 

перевезень торговельних вантажів у  міжнародному вимірі. 

10. Уміння адекватної постановки  та розв’язання 

складних задач  у сфері  міжнародних економічних  відносин. 

Уміння аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати 

та обґрунтовувати прийняті рішення щодо: (1) регулювання 

процесів  МЕВ на різних рівнях ієрархії управління,  

застосування інструментів та методів економічної дипломатії; (2) 

застосування  сучасних підходів менеджменту, маркетингу, 

економічної дипломатії  у  процесі функціонування суб’єктів 

господарювання у  сфері ЗЕД. 

11. Критична оцінка технологій застосування інструментів 

і  методів  МЕВ та ЗЕД. Розуміння існуючих проблем 

функціонування  світового порядку та міжнародних відносин, 

стосовно глобальної  економіки та технологій у сферах 

міжнародної біржової торгівлі, логістики, а  також  здатність 

передбачати економічні, соціальні і морально-етичні наслідки 

для глобальної на національної економік через застосування на 

практиці нових розробок і методик у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

12. Управлінські  здатності. Здатність до організації, управ-

ління та адміністрування процесаи МЕВ та в сфері підприєм-

ництва, вміння приймати оперативні рішення у межах 

компетенції для оптимізації та удосконалення процесів 

управління діяльністю підприємств у  сфері ЗЕД, застосовувати 

на практиці конкретні методи і методики управління 

торговельно-господарською діяльністю підприємств, що 

здійснюють ЗЕД, менеджменту персоналу,  
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