
 

 

 

 



 

 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

 

               Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини” є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентності, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці 

бакалаврів у галузі 29 “Міжнародні відносини” спеціальності 292 “Міжнародні 

економічні відносини”. 

              Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини” 

заснована на компетентністному підході підготовки бакалавра у галузі 29 

“Міжнародні відносини” спеціальності 292 “Міжнародні економічні 

відносини”. 

             Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини” 

розроблено робочою групою кафедри міжнародних економічних відносин 

ЛТЕУ у складі: 

1. Яхно Тетяна Петрівна – к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин – керівник проектної групи (освітньої програми); 

2. Шайда Оксана Євдокимівна – к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин – член робочої (проектної) групи; 

3. Полякова Юлія Володимирівна – д.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин – член робочої (проектної) групи. 

 Рецензенти освітньо-професійної програми:  

1. Заяць Андрій – комерційний директор ТОВ Фрутаром Етол (Україна).  

           Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні 

відносини” розроблена відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

р. “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 30.12.2015 р. № 

1187, “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти” від 20.12.2015 р., “Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)” від 23.03.2016 р. № 261. 

             Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітньо-

професійну програму регулюється “Положенням про організацію освітнього 

процесу у Львівському торговельно-економічному університеті”. 

            Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Львівського торговельно-

економічного університету. 

            Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована і розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-

економічного університету. 

 

 

 

 

 

1.ПРОФІЛЬ 



освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” 

спеціальність 292“Міжнародні економічні відносини” 

перший (бакалаврський рівень) вищої освіти 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 

факультет міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

кафедра міжнародних економічних відносин 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС “Бакалавр” 

Бакалавр міжнародних економічних відносин  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні 

відносини” 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний,  

240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

Назва організації – Акредитаційна комісія України 

Країна – Україна 

Період акредитації –  до 1.07.2027р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL– 6 рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти. 

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів.  

Решта вимог визначаються Правилами прийому на освітньо-

професійну програму  бакалавра, затвердженими ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2023р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy

/Osvita/OPP_Bakalavr/2018_292_MEV_MEV_Vas.pdf 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити компетентісно-орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців у 

сфері Міжнародних  економічнх відносин, які здатні проводити науково-прикладні 

дослідження, обґрунтовувати теоретико-методологічні засади підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин в 

умовах глобальної економіки, здійснювати апробацію та практичне впровадження 

набутих знань у процесі подальшого працевлаштування та навчання. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

29 “Міжнародні відносини” 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма для бакалавра 

Структура програми передбачає оволодіння системою фунда-

ментальних та прикладних наукових знань щодо  теоретико-

методологічних, науково-методичних та прикладних засад 

регулювання міжнародних економічних відносин в умовах 



глобальної економіки та факторів, що впливають на її 

ефективність. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна: 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. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає вивчення сучасного наукового та 
прикладного доробку у сфері міжнародних економічних 
відносин, моделей міжнародної економіки, практичних 
інструментів посилення міжнародної конкуренто-
спроможності країн, способів оцінки валютних та фінансових 
ризиків, застосування адекватних емпіричних методів 
дослідження міжнародних економічних процесів, їх змісту і 
принципів аналізу. Передбачено проведення проблемно-
орієнтованих лекційних курсів, практикумів та самостійної 
роботи. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Проходження магістерських освітньо-наукових програм та 

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, що функціонують у сфері  зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти  для вдосконалення у науковій та інших діяльностях 

(наприклад, освітня діяльність). 

5 – Викладання та оцінювання 

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. 

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 іспиту з фахових дисциплін. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері МЕВ або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні ЗК 1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, 



компетентності (ЗК) суспільних процесів і тенденцій науково- технічного 

прогресу. 

ЗК 2.  Володіння базовими знаннями з управління та 

адміністрування здатність засвоїти теоретико-практичну базу 

професійної підготовки. 

ЗК 3. Здатність застосовувати загальнауковий 

методологічний апарат. 

ЗК 4. Адаптивні та комунікативні здібності. 

ЗК 5. Управління інформацією. 

ЗК 6. Здатності до системного мислення, креативність. 

ЗК 7. Здатності до особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опитування нових знань. 

ЗК 8. Здатності до проведення наукових, теоретичних та 

експеремантильних досліджень. 

ЗК 9.Здатності до новаторства та іннговаціної активності в 

підприємницькій діяльності. 

ЗК 10. Критичне осмислення поведінки і здатності до 

самокритики. 

Фахові  

компетентності (ФК) 

ФК 1. Аналітична здатність. 

ФК 2. Теоретико методологічна здатність. 

ФК 3.Інституційна здатність. 

ФК 4. Інформаційно-аналітична здатність. 

ФК 5. Товарознавчо-аналітична діяльність. 

ФК 6. Здатність управління діяльністю суб’єкта, що здійснює 

ЗЕД. 

ФК 7. Комунікаційна діяльність. 

ФК 8.Здатність аналізу міжнародних економічних відносин у 

процесі інтеграції.  

ФК 9. Здатність ідентифікації проблем на підприємстві, що 

здійснює ЗЕД.  

ФК 10. Уміння ідентифікації та розв’язання складних задач у 

сфері МЕВ. 

ФК 11. Критична оцінка технологій застосовування методів 

та інструментів ЗЕД і МЕВ. 

ФК 12.Управлінські здатності. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПРН 1. Здатність застосовувати теоретичні та емпирічні 

методи наукового дослідження, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та розробляти 

практичні рекомендації з питань вдосконалення основних 

складових  управлінської діяльності у сфері ЗЕД  та МЕВ. 

ПРН 2.Здатність до впровадження отриманих н6аукових 

результатів у практичну діяльність підприємств, що здійснює 

ЗЕД та організацій різних галузей економіки, а також у 

навчальний процес. 

ПРН 3.  Здатність до критичного наукового аналізу теорій, 

моделей, концепцій, термінологічного апарату дослідження. 

ПРН 4.Здатність проводити фінансово-економічний аналіз, 

моделювання, прогнозування економічних процесів у 

глобальному вимірі. 

ПРН 5.Здатність оформляти дослідження відповідно до 

нормативних вимог. 

ПРН 6. Здатність апробувати наукові результати на наукових 

конференціях, семінарах, круглих столах, інших 



комунікаційних заходах, при проходженні  виробничої 

практики на підприємствах та організаціях. 

ПРН 7. Здатність успішно захистити аналітичні та прикладні 

розробки на основі інвідуальних наукових досліджень. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Наявна проектна група відповідальна за підготовку 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

“Міжнародні економічні відносини” спеціальності 292 

“Міжнародні економічні відносини”, до складу якої входять 

3 кандидата наук, доценти, усі вони є штатними 

працівниками Львівського торговельно-економічного 

університету. 

Гарант освітньої програми: Яхно Т.П. – к.е.н., доц. кафедри 

міжнародних економічних відносин. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та вченими званнями, а 

також висококваліфіковані спеціалісти. 

Проведення лекцій здійснюють науково-педагогічні 

працівники відповідної спеціальності, з яких частка штатних 

відповідає нормативу, в т.ч. докторів наук, професорів. 

Проведення лекцій з фахових дисциплін здійснюють визнані 

професіонали з досвідом практичної роботи за фахом. 

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію 

програми відповідають Ліцензійним умовам. 

Наявна випускова кафедра із спеціальної підготовки, яку 

очолює фахівець відповідної спеціальності – д.е.н., проф. 

Шевчук В. О. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в 

т.ч. закордонні. 

Наявні трудові договори укладені з усіма науково-

педагогічними працівниками та накази про їх прийняття на 

роботу тощо. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуса, 

3 студентські гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів 

забезпечене відповідними приміщеннями, площа яких 

перевищує встановлені вимоги. Більше третини навчальних 

аудиторій забезпечено мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання. 

В Університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 

(наукова та електронна) у т.ч. читальні зали з сучасною 

навчальною літературою, науковими, довідковими та іншими 

виданнями; 2 їдальні власного комбінату громадського 

харчування; актовий зал; спортивний комплекс; спортивний 

майданчик; медичний пункт; власне видавництво. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними 

виданнями відповідного профілю, в т.ч. у електронному 

вигляді. Наявний доступ до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на 

якому розміщена основна інформація про освітню, освітньо-



наукову, видавничу діяльність університету, структуру, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові 

структурні підрозділи та їх склад, правила прийому, 

контактна інформація та ін. 

Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; навчальне 

середовище Moodle; інтернет-зв’язок; електронний ресурс, 

який містить навчально-методичні матеріали з навчальних 

дисциплін, в т.ч. у системі дистанційного навчання, який 

відповідає встановленим вимогам; технічні засоби навчання. 

В освітньому процесі застосовуються спеціальні програмні 

продукти, зокрема: Amadeus, Google Earth, Statistica 10.0, 

Surfer Golden Software 8.0, Star Office; 1С 7.7; CS Trade Quote 

8; Internet Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9 Outlook 

Express; Project Expert 7; OnFront; CurveExpert, 

Освітньо-професійна програма має: навчальні плани і робочі 

навчальні плани; графіки навчального процесу; робочі 

навчальні програми дисциплін; належне навчально-

методичне забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану; дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів із дисциплін; програми 

практичної підготовки і робочі програми практик; методичні 

вказівки для виконання курсових проектів (робіт), 

дипломних проектів (робіт); критерії оцінювання рівня 

підготовки; пакети комплексних контрольних робіт; 

підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо 

згідно з переліком рекомендованої літератури з кожної 

навчальної дисципліни, кількість яких відповідає 

встановленим вимогам; методичні матеріали для проведення 

атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність  

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти – партнерах, зокрема 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, 

Національному університеті “Львівська політехніка”, ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавському університеті економіки і 

торгівлі”, Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 

Гжицького, Українській академії друкарства, Львівському 

державному університеті фізичної культури імені Івана 

Боберського, Київському національному торговельно-

економічному університеті, Хмельницькому національному 

університеті та інших ЗВО. 

  

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 

університетом (Республіка Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з 

Вроцлавським економічним університетом (Республіка 

Польща); 

Угода з Вроцлавським економічним університетом 

(Республіка Польща) в рамках програми Erasmus+; 

Угода щодо семестрового академічного обміну з 

університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 



Угода з університетом  Варни (Республіка Болгарія) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з Міжнародним університетським коледжем 

(Республіка Болгарія) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Університетом прикладних суспільних наук 

(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Університетом Діклі (Турецька Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з Університетом сільського господарства та 

ветеринарної медицини (м. Тімішоара, Румунія) 

Угода з Західним університетом Тімішоари (Румунія) в 

рамках програми Erasmus+; 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Академією 

готельного бізнесу та громадського харчування (Республіка 

Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вищою 

школою торгівлі та послуг в Познані (Республіка Польща) та 

інші 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 

Передбачає можливість навчання іноземних здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

україномовній програмі після довузівської підготовки та 

відповідно до Правил прийому у Львівський торговельно-

економічний університет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 



та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практика, атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1 Історія української державності 4 екзамен 

ОК 2 Інформаційні системи і технології 4 залік 

ОК 3 Економіка та економічні зв'язки 4 екзамен 

ОК 4 Країнознавство 4 екзамен 

ОК 5 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3 залік 

ОК 6 Математика для економістів 8 залік, екзамен 

ОК 7 Міжнародна макроекономіка 4 залік 

ОК 8 Мікроекономіка 4 екзамен 

ОК 9 Українська мова (за професійним спрямування 4 залік 

ОК 10 Теорія міжнародних відносин 4 екзамен 

ОК 11 Філософія 4 екзамен 

ОК 12 Національні моделі економічного розвитку 3,5 екзамен 

ОК 13 Конфліктологія та теорія переговорів 3,5 екзамен 

ОК 14 Іноземна мова 14 екзамен, залік 

ОК 15 Міжнародні відносини та світова політика 4 екзамен 

ОК 16 Друга іноземна мова 8 екзамен, залік 

ОК 17 Зовнішня політика України 4 екзамен, залік 

ОК 18 Міжнародні митні регулятори 4 екзамен, залік 

ОК 19 Міжнародна інформація 4 екзамен 

ОК 20 Іноземна   мова  професійного спрямування 4 залік 

ОК 21 Маркетинг 4 екзамен 

ОК 22 Міжнародні економічні відносини 14 залік 

ОК 23 Третя іноземна мова 8 екзамен, залік 

ОК 24 Міжнародний туризм 4 залік 

ОК 25 Іноземна мова спеціальності 5 екзамен, залік 

ОК 26 
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах 
4 залік 

ОК 27 Дипломатична та консульська служба 4 екзамен 

ОК 28 Міжнародна торгівля 4 екзамен 

ОК 29 
Курсова робота з міжнародних економічних 

відносин 
3 захист

ОК 30 Курсова робота з міжнародної торгівлі 3 захист

ОК 31 Практика 9 залік

ОК 32 
Підсумкова атестація(екзамен)

             
8 іспит

 Загальний обсяг обов’язкових компонент: 176

Вибіркові компоненти (ВК)*

ВК 2.1 Теорія та історія кооперації

4 залік 

ВК 2.2 Політичні системи світу 

ВК 2.3 Логіка 

ВК 2.4 Культурологія 

ВК 2.5 Основи наукових досліджень 

ВК 2.6 Сучасні методи проведення наукових досліджень з 

МЕВ 

ВК 2.7 Теоретичні основи товарознавства 

ВК 2.8 Інструментальні засоби математичних розрахунків 

ВК 3.1 Господарське право 4 залік 



ВК 3.2 Цивільне право 

ВК 3.3 Зарубіжна реклама і PR 

ВК 3.4 Екологічні проблеми в МЕВ 

ВК 3.1 Господарське право 

ВК 3.2 Цивільне право 

ВК 3.3 Зарубіжна реклама і PR 

ВК 3.4 Екологічні проблеми в МЕВ 

ВК 3.5 Комп'ютерна графіка 

ВК 3.5 Комп'ютерна графіка 

ВК 3.6 Комунікаційні технології 

ВК 3.7 Менеджмент сервісу 

ВК 3.8 Моделі підприємницької діяльності глобалізованого 

світу 

ВК 3.9. Економіка зарубіжних країн 

ВК 4.1 Основи бізнесу 

 

 

4 

 

 

залік 

ВК 4.2 Державне управління економікою 

ВК 4.3 Економічний ризик та методи його вимірювання 

ВК 4.4 Фінансова математика 

ВК 4.5. Етика міжнародного бізнесу 

ВК 4.6. Економіко-математичне моделювання 

господарських процесів 

ВК 4.7. Фінанси підприємств 

ВК 5.1. Міжнародне приватне право 

4 

 
залік 

ВК 5.2. Міжнародне публічне право 

ВК 5.3. Брендинг 

ВК 5.4. Економіка біржової торгівлі 

ВК 5.5. Ціни і ціноутворення 

ВК 5.6. Фінанси підприємств 

ВК 5.7. Страхування 

ВК 5.8. Конкурентоспроможність підприємств 

ВК6.1. Міжнародна конкурентоспроможність 

4 

 

залік 

 

ВК 6.2. ЗЕД підприємств індустрії гостинності 

ВК 6.3. Організація обслуговування осіб з інвалідністю 

ВК 6.4. Економетрика 

ВК 6.5. Поведінка споживача 

ВК 6.6. Аудит 

ВК 6.7. Міжнародна бізнес-аналітика 

ВК 7.1. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту 

 

 

 

4 

 

 

 

залік 

ВК 7.2. Геополітичні та економічні зв'язки України 

ВК 7.3 Бізнес-планування 

ВК 7.4 Міжнародний менеджмент 

ВК 7.5 Захист прав споживачів 

ВК 7.6 Брендинг 

ВК 7.7 Логістика 

ВК 7.8 Інвестування 

ВК 7.9. Міжнародні розрахунки та валютні операції 

ВК 7.10 Управлінський облік 

ВК 8.1 Дипломатичний протокол та етикет  

4 

 

 

 

 

 

залік 

 

 

 

 

ВК 8.2. Патентно-ліцензійна торгівля 

ВК 8.3. Міжнародний маркетинг 

ВК 8.4. Сучасна зовнішньоекономічна політика зарубіжних 

країн 

ВК 8.5. Кон'юнктура ринків 



ВК 8.6. Самоменеджмент 4 залік 

ВК 8.7. Фінансовий аналіз 

ВК8.8. Фінанасовий ринок 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 64 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

*Перелік вибіркових компонент пропонується здобувачам вищої освіти для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувач вищої освіти має право обрати і інші вибіркові 

компоненти з інших освітньо-професійних програм Університету. 
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ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 31. Практика 

ОК 32. Екзамен

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11.  

 

ОК 17.  

 ОК 18.  

2 рік 1 рік 
3 рік 

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ВК 2.1. 

ВК 2..2  

ВК2.3. 

ВК2.4.  

ОК 12.  

ОК 15.  

ОК 16.  

ОК 17.  

ОК 18.  

4 рік 

ОК 16  

ОК 19.  

ОК 20.  

ОК 21.  

ОК 22.  

ОК 23.  

ОК 24.  

ОК 24  

4 рік 

ОК 25  

 ОК 26.  

 ОК 27  

 ОК 28  

 ОК 29  

ОК 30  

В 2.5. 

ВК 2.6.  

ВК 2.7. 

ВК 2.8.  

ВК 3.1., ВК 3.2,ВК3.3.   

ВК 3.4., ВК 3.5, ВК 3.6  

ВК 3.7., ВК 3.8., ВК3.9.  

ВК 4.1., ВК 4..2 , ВК 4.3., ВК.4.4. 

ВК 4.5., ВК 4..6 , ВК. 4.7. 

ВК 5.1., ВК 5.2,ВК5.3.   

ВК 5.4., ВК 5.5,ВК5.6.   

ВК 5.7., ВК 5.8.   

ВК 6.1., ВК 6.2,ВК 6.3.   

ВК 6.4., ВК 6.5, ВК6.6.   

ВК 6.7. 

ВК 7.1., ВК 7.2,ВК7.3.   

ВК 7.4., ВК 7.5,ВК7.6.   

ВК 7.7., ВК 7.8,ВК 7.9., ВК 

7.10   

ВК 8.1., ВК 8.2,ВК8.3.   

ВК 8.4., ВК 8.5,ВК 8.6.   

ВК 8.7., ВК 8.8   



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

         Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності  292

«Міжнародні економічні відносини»  проводиться у формі 

комплекних кваліфікаційних іспитів і завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації  бакалавр з міжнародних економічних відносин .

Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією, робота якої

регулюється Положенням про порядок створення та організацію роботи

екзаменаційної комісії (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/

Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf).

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/%20Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/%20Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf


1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 
ЗК 

11 

ЗК 

12 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

ФК

8 

ФК 

9 

ФК 

10 

ФК 

11 

ФК 

12 

ОК1 + + + +    +    +             

ОК2   +    + +               +  

ОК3 
 
 

+ 
 

+ 
 

  +  +  +   +    +   +  
   

ОК4   +    + +    +  +     +  +  +  
ОК5 + + +      +   +         +   + 
ОК6 + + +    +   +           +    
ОК7   +     +    + + + + +   +    +  
ОК8   +    + +    +  +     +  +  +  
ОК9 +  +     + +   +          +   
ОК10   + +   + +   + +    + + +       
ОК11   +     +    + + + + +       +  
ОК12 + + + +    +    +           +  
ОК13   +   +    +  +  +      + + +   
ОК14   + + +   +  +          +  +  + 
ОК15   +     +    + + + + +   +     + 
ОК16   +   +    +  +  +      + + +   
ОК17   +   +    +  +  +      + + +   
ОК18  + +    +     + + + + +   + + +    
ОК19   +    + +  + + +     +      +  
ОК20         +   + +   + +   +    + 
ОК21   +     +    + + + + +   +     + 
ОК22 +  +         + + +       +  +  
ОК23   +    +     + + + +   +   +   + 
ОК24   +   +    +  +  +      + + +   
ОК25  + + +   +     + +   + + +     +  
ОК26   +   +    +  +  +      + + +   
ОК27   +     +  +  + +   +   +   + +  
ОК28   +    +  + + + +    + + +    + + + 
ОК29   + +   + +    + + + +  + + + + +  + + 
ОК30   + +   + +    + + + +  + + + + +  + + 
ОК31   + +   + +    + + + +  + + + + +  + + 
ОК 

32 
  + +   + +    + + + +  + + + + +  + + 



2. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної 

програми 

 
ПРН 

 1 

ПРН 

 2 

ПРН  

3 

ПРН  

4 

ПРН  

5 

ПРН 

 6 

ПРН 

 7 

ОК 1 + +  +  + + 

ОК 2 +  +    + 

ОК 3 + + +   +  

ОК 4 +  + +    

ОК 5 +   + + +  

ОК 6 + + + +  +  

ОК 7 +   +  +  

ОК 8 +  + +    

ОК 9 +     +  

ОК 10   + +    

ОК11 +   +  +  

ОК 12 + + + +    

ОК 13 + +  +  +  

ОК 14 +   +  +  

ОК 15 +   +  +  

ОК 16 + +  +    

ОК 17 + +  + +   

ОК 18 +  + +  +  

ОК 19 + + +  +  + 

ОК 20 +       

ОК 21 + +      

ОК 22 + + + +  +  

ОК 23 + +     + 

ОК 24 
+ 

 
  +  +  

ОК 25 +  + + +  + 

ОК 26 + +  + +   

ОК 27 +   +    

ОК 28 +  + +    

ОК 29 +  + + + +  

ОК 30 + +  +   + 

ОК 31        

ОК 32 + +  +   + 
 


