
 





ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентностні, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці 

магістрів у галузі 29 «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини». 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» 

заснована на компетентністному підході підготовки магістра у галузі 29 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини». 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» 

розроблена робочою групою кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ у 

складі:  

1) Яремко Лариса Адольфівна – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин – гарант освітньо-

професійної програми; 

2) Шевчук Віктор Олексійович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин – член робочої групи;  

3) Семів Сергій Романович – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин – член робочої групи.  

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 та розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-

економічного університету. 



1. ПРОФІЛЬ 

освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” 

спеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини” 

другий (магістерський) 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 “Магістр” 

магістр з міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні 

відносини” 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 6 місяців 

Наявність акредитації Назва організації – Акредитаційна комісія України 

Країна – Україна 

Період акредитації – 2017-2018 рр. 

Цикл /рівень EQF-LLL –7 рівень, НРК – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2017-2019 рр. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

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

Osvita/OPP_Magistr/2017_MAG-MEV.pdf 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити компетентнісно-орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 

міжнародних економічних відносин, які здатні проводити комплексні науково-прикладні 

дослідження, обґрунтовувати теоретико-методологічне підґрунтя та причинно-наслідкові 

зв’язки розвитку економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, здійснювати 

апробацію та практичне впровадження набутих знань у процесі подальшого працевлаштування 

та навчання 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

29 –Міжнародні відносини 
292 –Міжнародні економічні відносини 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої  

програми  

Дослідження економічних процесів у відкритій економіці як 

основи для формування міжнародних економічних відносин на 

мікро- та макрорівнях. 

Вивчення можливостей для розвитку взаємовигідних ділових 

зав’язків українських фірм з партнерами за кордоном 

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 і фінансових ризиків, 

застосування адекватних емпіричних інструментів 

економічного дослідження (регресійні моделі, векторна 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/%20Osvita
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/%20Osvita


авторегресія, методи з гнучкими коефіцієнтами, панельні 

методи), що необхідно для сучасного економічного аналізу та 

визначення стратегії діяльності приватних компаній і 

державних структур. Передбачено проведення проблемно-

орієнтованих лекційних курсів, практикумів та самостійної 

науково-дослідної роботи 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Проходження програм на отримання наукового ступеня 

доктора філософії у ВНЗ та наукових установах. 

Відповідні робочі місця керівників зовнішньоекономічних 

підрозділів в установах та на підприємствах різних 

організаційно-правових форм. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання Навчання для вдосконалення у науковій та інших діяльностях 

(наприклад, освітня діяльність). 

Можлива подальша підготовка на докторському рівні.  

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, роботою з дистанційними 

курсами, самопідготовкою у бібліотеці та мережі Інтернет, 

виконанням творчих індивідуальних завдань. Вивчення 

наукової методології на основі різноманітних інтерактивних 

курсів, що пропонуються навчальною програмою. 

Проходження практики на підприємствах та установах. 

Оцінювання 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); підсумкова атестація у вигляді 

захисту кваліфікаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності, які пов’язані з оцінкою еконо-

мічної ситуації (макроекономічні дисбаланси, обмінний курс, торговельна 

політика, інвестиційний режим) та вирішенням вузькоспеціалізованих 

завдань (оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності, прогнози 

найважливіших показників, аналітичні огляди), що передбачає здатність до 

самостійних досліджень із застосуванням новітніх інформаційних 

технологій та економіко-статистичного інструментарію в сфері діяльності 

підприємств реального сектора і структур державного управління.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Науково-дослідні навики. Здатність отримання та аналізу інформації 

з електронних баз даних та електронних пошукових мереж, 

компетентності обґрунтованого вибору проблемної області, обґрунту-

вання висновків науково-прикладного дослідження економічних явищ 

та процесів з використанням методів синтезу, дедукції та індукції, 

порівняльного, системного та багатовимірного статистичного аналізу. 

ЗК 2. Інноваційний підхід. Компетентності знаходити нестандартні, більш 

ефективні рішення та інноваційні розв’язки поставлених науково-

прикладних завдань.  

ЗК 3. Комунікативність, спроможність реалізації проектів у групі. 

Компетентності ефективно сприймати та критично осмислювати 

отриману інформацію, чітко й лаконічно представляти наукову 

інформацію різними способами, вміло використовувати коло 



зворотного зв’язку в комунікації та ефективно комунікувати з 

контактними групами в умовах лімітованого часу. Здатності корегувати 

свої плани відповідно до дій інших членів групи, креативного 

вирішення проблем, уникнення конфліктних ситуацій, враховувати 

мотивацію інших людей. 

ЗК 4. Морально-етична наукова здатність. Здатність наслідувати і 

проявляти норми наукової етики в дослідницькій роботі, демонструвати 

і прищеплювати ці норми контактним групам. 

ЗК 5. Корпоративна компетентність. Здатність працювати в науково-

дослідній команді для підвищення власного фахового рівня, формувати 

конкурентні переваги науково-дослідної групи на основі інтеграції і 

синтезу особистісних здібностей, навичок і умінь. 

ЗК 6. Глобальне стратегічне мислення. Здатність враховувати стратегічні 

особливості функціонування економічних систем та способи їх 

моделювання, аналізувати закономірності глобальних аспектів 

досліджуваних процесів і явищ. 

ЗК 7. Менеджерські компетентності. Здатність ефективно розпо-

ряджатися обмеженими часовими, людськими та матеріальними 

ресурсами з метою максимально повного досягнення поставлених 

науково-дослідних цілей, демонструвати поглиблене знання іноземної 

мови професійного спрямування. 

ЗК 8. Викладацька компетентність. Компетентність фахово навчати сту-

дентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність використовувати сучасні програмні засоби. 

Компетентності критичного аналізу та співставлення нових і старих 

знань, уміння синтезувати і відбирати з них необхідні практично 

орієнтовані знання відповідно до потреб динамічних змін середовища  

та конкурентної ситуації, використовуючи сучасні програмні засоби 

для збору і аналізу інформації. 

ФК 2. Креативність. Компетентності творчого та інноваційного 

вирішення науково-прикладних проблем, здатність застосовувати 

творчий підхід у комунікативній, навчальній, організаторській і 

викладацькій діяльності.  

ФК 3. Науково-аналітичні компетенції. Компетентність емпіричного 

тестування гіпотез ефективності окремих інструментів економічної 

політики за допомогою загальнонаукових методів пізнання, методів 

багатовимірного статистичного аналізу, зокрема альтернативних 

економіко-статистичних методів (множинна регресія, векторна 

авторегресія, фільтр Кальмана тощо) та інтерпретації отриманих 

результатів для економіки країни, бізнес-середовища і домашніх 

господарств. 

ФК 4. Здатність оцінювати тренди і кон’юнктуру глобальних ринків та 

прогнозувати тенденції їх розвитку. Компетентність системного 

аналізу соціально-економічних явищ, суспільних процесів, 

інституційних чинників, які визначають тенденції розвитку глобальних 

ринків товарів, послуг, об’єктів інтелектуальної власності, уміння 

комплексного оцінювання рівня сприятливості конкурентного 

середовища в умовах зміни кон’юнктури на міжнародних ринках. 

ФК 5. Здатність аналізувати масштаби діяльності глобальних компаній 

та їх позиції на світових ринках. Компетентність фахово аналізувати 

секторальні особливості сучасних стратегій посилення конкурентних 

позицій та економічного потенціалу провідних ТНК, критично 

оцінювати ефективність зовнішньоторговельних, інвестиційних та 

інноваційних стратегій глобальних фірм на світових ринках. 



ФК 6. Здатність забезпечувати дотримання принципів соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ. Розуміння загальних 

засад та використання інструментів соціально-відповідального бізнесу 

на світовому ринку товарів та послуг, компетентність обґрунтування та 

реалізації ефективних стратегій екологічно-відповідального бізнесу, 

соціального маркетингу, налагодження соціального партнерства та 

діалогу між підприємствами та державою. 

ФК 7. Здатність досліджувати геоекономічні стратегії країн та їх 

регіонально-секторальні економічні пріоритети. Компетентність 

оцінювати ефективність та передбачати економічні, соціальні і 

морально-етичні наслідки застосування геоекономічних стратегій 

окремих країн у різних регіонах світу, уміння обґрунтовувати 

прийняття рішень щодо застосування інструментів та методів 

економічної дипломатії для досягнення геоекономічної мети та 

економічних інтересів держави або групи держав. 

ФК 8. Здатність до самонавчання та опанування нових знань, 

забезпечення належного рівня кваліфікації та навичок. Здатність до 

систематичної діяльності щодо самостійного пізнання різнопланових 

процесів розвитку сучасних МЕВ, постановки перед собою 

пізнавальної мети і завдань, визначення шляхів їх досягнення, 

контролю ходу самостійної роботи з надбання і структуризації знань у 

проблемних областях глобальної економіки, застосування сучасних 

підходів пізнавальної самомотивації у процесі вдосконалення 

навчально-науковій діяльності. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та розробляти практичні рекомендації 

з питань вдосконалення основних складових управлінської діяльності. 

ПРН 2. Впроваджувати отримані наукові результати у практичну діяльність підприємств та 

організацій різних галузей економіки з метою підвищення ефективності їх діяльності на 

світових ринках. 

ПРН 3. Здійснювати критичний науковий аналіз теорій, концепцій, термінологічного апарату 

дослідження відповідно до мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження. 

ПРН 4. Апробувати наукові результати на наукових конференціях, симпозіумах, конгресах, 

семінарах та круглих столах, уміння презентувати та захищати результати власних науково-

прикладних досліджень, вести наукову дискусію. 

ПРН 5. Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність 

до інноваційних змін, та  застосування  міждисциплінарного підходу у формуванні знань. 

ПРН 6. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів та мотивів, застосовувати базові навички критичного та креативного мислення у 

професійному спілкуванні у процесі взаємодії у колективі. 

ПРН 7. Демонструвати неординарні підходи до вирішення практичних завдань, уміння 

критично мислити, проявляти креативність в процесі прийняття рішень з використанням 

відповідного доказового апарату, логічних аргументів, перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу та ресурсів.  

ПРН 8. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, 

використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, здійснювати 

прикладні аналітичні розробки, готувати аналітичні матеріали для формування пропозицій щодо 

встановлення та реалізації міжнародних економічних відносин суб’єктів підприємництва. 

ПРН 9. Оцінювати та аналізувати національні моделі розвитку та обґрунтовувати заходи щодо 

досягнення їх стратегічних пріоритетів в умовах трансформаційних змін. 

ПРН 10. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм з метою 

визначення їх конкурентних переваг і позицій на міжнародних ринках.  



ПРН 11. Визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіонально-секторальні пріоритети з 

урахуванням національних інтересів, вимог економічної безпеки у сфері міжнародних 

економічних відносин в умовах нерівномірності розподілу світових ресурсів та глобальних викликів. 

8 – Ресурсне забезпечення 

Кадрове 

забезпечення 

Наявна проектна група відповідальна за підготовку здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», до 

складу якої входять 2 доктори наук, професори, 1 кандидат наук, 

доцент, усі вони є штатними працівниками Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гарант освітньої програми: Яремко Л.А.  професор кафедри 

міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор. 

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 перевищує норматив, 

в т.ч. докторів наук, професорів. 

Проведення лекцій з фахових дисциплін здійснюють визнані 

професіонали з досвідом роботи за фахом (дослідницької, 

управлінської, інноваційної або практичної роботи). 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше трьох умов, 

зазначених у пункті 5 приміток до Додатку 12 Ліцензійних умов. 

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; спортивно-оздоровчий табір “Латориця”. 

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 університеті наявні: 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 вітчизняних вищих навчальних закладах-партнерах. 

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 з університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Дебрецена (Угорщина) в рамках програми 

Erasmus+; 

Угода з університетом  Варни (Республіка Болгарія) в рамках програми 

Erasmus+; 

Угода з університетом прикладних соціальних наук  Клайпеди  

(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Західним університетом  Тімішоари (Румунія) в рамках 

програми Erasmus+. 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

Навчання інозем-

них здобувачів 

вищої освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 

Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 

громадян. 

 

 



2.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,  

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форми під-

сумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ОК 1. Ділова іноземна мова 5 залік 

ОК 2. Соціальна відповідальність 4 екзамен 

Всього 9  

1.2. Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ОК 3. Грошово-кредитна політика у відкритій економіці 5 екзамен 

ОК 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах 

транснаціоналізації світової економіки 
4,5 екзамен 

ОК 5. Економічна дипломатія 5 екзамен 

ОК 6. Світові фінанси 5 екзамен 

ОК 7. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права 5 залік 

ОК 8. Зовнішньоекономічна стратегія підприємств 

прикордонного регіону 
4 залік 

 Практика 13,5  

 Виконання  та захист дипломної роботи 15  

Всього 57  

Загальний обсяг обов'язкових компонент 66 

2. Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1. Інноваційний розвиток підприємства 
4 екзамен 

ВБ 1.2. Глобальна економіка 

Всього 4  

2.2. Дисципліни, які формують професійні компетентності 

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1. Економічна безпека держави 
4 екзамен 

ВБ 2.2. Іллегалізація економічної діяльності 

Вибірковий блок 3 

ВБ 3.1. Новий світовий економічний порядок 
4 залік 

ВБ 3.2. Сучасна європейська кооперація 

Вибірковий блок 4 

ВБ 4.1. Моделі трансформації економічних систем 
4 залік 

ВБ 4.2. Регулювання світової економіки 

Вибірковий блок 5 

ВБ 5.1. Управління соціальним капіталом 
4 екзамен 

ВБ 5.2. Міжнародний інноваційний менеджмент 

Вибірковий блок 6 

ВБ 6.1. Конкурентоспроможність підприємства 
4 залік 

ВБ 6.2. Економічна діагностика 

Всього 20  

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 1 семестр 

ОК 1. Ділова іноземна мова 

 

ОК 3. Грошово-кредитна 

політика у відкритій економіці 

 

ОК 5. Економічна дипломатія 

ВБ 1.1. Інноваційний розвиток 

підприємства / 

ВБ 1.2.  Глобальна економіка 

 

ОК 6. Світові фінанси 

ВБ 3.1. Новий світовий 

економічний порядок / ВБ 3.2. 

Сучасна європейська кооперація 

 

Виконання дипломної роботи 
 

Виконання дипломної роботи 

ОК 2. Соціальна 

відповідальність 

 

Виконання дипломної роботи 

ВБ 2.1. Економічна безпека 

держави / ВБ 2.2. Іллегалізація 

економічної діяльності 

Практика 

Захист дипломної 

роботи 

ОК 7. Комерціалізація 

технологій та об'єктів 

патентного права 

ВБ 5.1. Управління соціальним 

капіталом / ВБ 5.2. Міжнарод-

ний інноваційний менеджмент 

ВБ 6.1. Конкурентоспромож-

ність підприємства / ВБ 6.2. 

Економічна діагностика 

ОК 8. Зовнішньоекономічна 

стратегія підприємств 

прикордонного регіону 

ОК 4 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства в 

умовах транснаціоналізації 

світової економіки 

ВБ 4.1. Моделі трансформації 

економічних систем / ВБ 4.2. 

Регулювання світової економіки 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Підсумкова атестація випускників спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» другого (магістерського) рівня здійснюється у формі захисту 

кваліфікаційної дипломної роботи, та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації «Магістр з міжнародних економічних відносин». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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ЗК 1  Х Х  Х Х Х  Х Х Х   Х 

ЗК 2  Х  Х Х  Х Х Х Х Х  Х Х 

ЗК 3 Х Х Х   Х Х   Х  Х Х Х 

ЗК 4  Х        Х Х  Х Х 

ЗК 5 Х Х    Х Х  Х Х Х  Х Х 

ЗК 6 Х Х  Х Х Х  Х  Х   Х Х 

ЗК 7  Х       Х Х Х  Х Х 

ЗК 8   Х   Х     Х  Х  

ФК 1  Х Х   Х  Х Х Х Х Х  Х 

ФК 2       Х   Х   Х Х 

ФК 3  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х  Х 

ФК 4  Х  Х   Х Х Х Х Х Х Х Х 

ФК 5      Х Х Х  Х  Х   

ФК 6  Х  Х Х      Х  Х  

ФК 7   Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х  

ФК 8   Х Х Х Х Х  Х Х  Х Х  

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН 1    Х   Х Х Х  Х   Х 

ПРН 2    Х   Х Х Х Х Х  Х Х 

ПРН 3   Х  Х Х     Х Х   

ПРН 4 Х Х    Х  Х    Х Х  

ПРН 5 Х Х Х  Х   Х  Х Х  Х  

ПРН 6  Х   Х Х   Х    Х  

ПРН 7   Х Х  Х Х Х  Х Х  Х Х 

ПРН 8 Х Х  Х   Х   Х  Х Х Х 

ПРН 9   Х  Х Х    Х Х Х   

ПРН 10  Х  Х   Х  Х     Х 

ПРН 11   Х Х Х Х   Х Х  Х  Х 

 


