








НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та 

рекомендацій: 

1. Закон України від 01.07.2014 р. №1556 VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18] ;  

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19];  

3. Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. №266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п];  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011 - п];  

5. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини», спеціальність: 292 

«Міжнародні економічні відносини». Київ, 2020.- 19с. 

6. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 

003:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327 зі 

змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 16.08.2012 року № 923. 

7. Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному 

закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( 

https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-

orhanizatsiiu-osvitnohoprotsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-

osvitnoho-protsesu-vDVNZ-%C2%ABPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-

VasyliaStefanyka%C2%BB.pdf ) 

  

https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnohoprotsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-vDVNZ-%C2%ABPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-VasyliaStefanyka%C2%BB.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnohoprotsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-vDVNZ-%C2%ABPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-VasyliaStefanyka%C2%BB.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnohoprotsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-vDVNZ-%C2%ABPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-VasyliaStefanyka%C2%BB.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnohoprotsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-vDVNZ-%C2%ABPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-VasyliaStefanyka%C2%BB.pdf


1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні 

відносини" 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет історії, 

політології і міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Міжнародні економічні відносини 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») становить 180 кредитів ЄКТС. 

Наявність 

акредитації 
 

Цикл/рівень HPK - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF LLL - 6 рівень 

Передумови 

Наявність повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, 

Наявність ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») з достатнім рівнем володіння іноземною мовою. 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої програми 
2018-2022 рік.  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://kmev.pnu.edu.ua/освітні-програми/ ;. 

2- Мета освітньої програми 

Формування системи комплексних теоретичних знань та розвиток професійних компетентностей, здатних забезпечити 

підготовку висококваліфікованих професіоналів у сфері міжнародних економічних відносин, шляхом органічного 

поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності задля належного засвоєння знань з теорії та практики 

розвитку світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й 

поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції 

міжнародних відносин та міжнародного співробітництва. Випускники ОП, за рахунок набутого освітнього та 

наукового потенціалу демонструватимуть здатність до генерування й обґрунтування інноваційних, перспективних 

ідей з вирішення комплексних проблем та сприятимуть розвитку і зміцненню міжнародного економічного 

співробітництва регіону та України в цілому. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»; 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток світового господарства, форм міжнародних 

економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних 

економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних 

відносин та міжнародного співробітництва. 

 

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її 

закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх 

взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного 

поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації 

міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва. 

 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і 

практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері 

https://kmev.pnu.edu.ua/освітні-програми/


міжнародних економічних відносин. 

 

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, 

економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології 

пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних 

економічних відносин.  

Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні 

продукти 

Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини». Освітня програма спрямована на підготовку фахівців для професійної 

економічної діяльності на міжнародному рівні, та регіональтному рівні в сфері МЕВ. Програма 

навчання забезпечує синтез знань з економіки, міжнародних економічних відносин, 

міжнародного права, дипломатії й іноземних мов. Ґрунтується на формуванні та розвитку 

професійної компетентності для здійснення діяльності в галузі міжнародних економічних 

відносин. Містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з міжнародних економічних 

відносин.  

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, глобалізація світового господарства, 

транснаціоналізація світового господарства, європейська інтеграція, міжнародний бізнес, 

міжнародне право, міжнародна економіка, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна 

торгівля, міжнародні фінанси, міжнародне економічне співробітництво регіону. 

Особливості 

програми 

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» забезпечується через симбіоз значної 

кількості навчальних економічних дисциплін загальної та практичної підготовки, з одночасним 

вивченням кількох іноземних мов; приналежністю НПП кафедри, що забезпечують навчальний 

процес, до сфери міжнародного бізнесу, які є одночасно її розробниками. Унікальність 

вибіркових курсів полягає у акцентуванні уваги здобувачів вищої освіти на роботі в окремих 

сферах міжнародних економічних відносин зокрема: міжнародного економічного права, 

міжнародних фінансових відносин, міжнародного бізнесу, менеджменту, маркетингу та 

інформаційного забезпечення, а також можливостей поглиблення soft-skills здобувачів через 

опанування комунікативних методик з кількох іноземних мов (трьох), участі в тренінгах з 

психології ділової активності та бізнес-проектування. Окремими особливостями освітньої 

програми є виокремлення дипломатичного аспекту підготовки здобувачів вищої освіти та 

фахівців для сфери бізнесу, що формують регіональне середовище міжнародних економічних 

відносин Прикарпаття. 

Академічні права 

випускників 

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому 

рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за 

сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу у вітчизняних та зарубіжних 

компаніях, відділах міжнародних зв’язків органів державної влади та місцевого 

самоврядування, відділах з економічних питань дипломатичних установ, міжнародних 

економічних організаціях. Зокрема, бакалавр міжнародних економічних відносин здатний 

виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій»: 

- 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань 

- 2419.2 Економіст із збуту 

- 2419.2 Фахівець з методів розширення ринків збуту 

- 2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

- 2441.2 Аналітик з інвестицій 

- 2441.2 Економіст  

- 2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 

- 2441.2 Консультант з економічних питань 

- 2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі 

- 2441.2 Оглядач з економічних питань 

- 2441.2 Економічний радник 

- 23068 Консультант з економічних питань 

- 25359 Економіст з договірних та претензійних робіт 

- 3415 Представник торговельний 

- 3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів 

Подальше 

навчання  

Навчання за програмами: 

7 рівня HPK, другого циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF-LLL 



5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентськоцентроване навчання, проблемно- орієнтоване навчання, навчання через тренінги, 

майстер-класи фахівців-практиків тощо. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, доповіді-презентації, тестування, проектна робота тощо. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі 

навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

4. Здатність планувати та управляти часом.  

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

11. Здатність працювати в команді. 

12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(СК) 

1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.  

2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин. 

3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 

відносин та моделей економічного розвитку. 

4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, 

оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 

6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 

між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 

між ними. 

9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими 

науками. 

10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 

11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків 

12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних 

відносинах. 

14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової 

термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами. 

15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 



16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 

Результати 

навчання 

1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність 

навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін. 

2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення. 

4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 

світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 

них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища. 

5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги 

до них. 

6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 

9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії 

та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати 

їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування. 

13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин. 

15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між 

ними. 

16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати 

і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на 

міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 

18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків. 

19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 

міжнародних економічних відносин. 

21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 



економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні. 

24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків. 

25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з 

адаптації до змін міжнародного середовища. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадровий потенціал ОП забезпечують 8 (5 за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини) штатних працівники кафедри, з них 3 проф. д е. н., 2-доц. к. 

е. н., 2-к.е.н, 1- викл, інші НПП кафедри міжнародних відносин, іноземних мов і перекладу, 

слов’янських мов, прикладної економіки, менеджменту і маркетингу, історії України і 

методики викладання історії, політології, філософії, соціології та релігієзнавства, української 

мови, та інші кафедри університету. До освітнього процесу на ОП систематично залучаються 

гостьові професори експерти галузі, професіонали-практики в сфері МЕВ. НПП кафедри, що 

забезпечують навчальний процес і є розробниками ОП, мають приналежність до сфери 

міжнародного бізнесу. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Базою для підготовки збобувачів за ОП МЕВ є 15 аудиторій гуманітарного корпусу за адресою 

Шевченка 57.та 3 аудиторії корпусу за адресою Чорновола 1, з яких 8 лекційних аудиторій 

обладнані мультимедійною апаратурою, що становить 44,4 %, та 7 спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій інформаційно-обчислювального центру, інноваційний клас Центру 

інноваційних технологій MOPED https://projects.pnu.edu.ua/category/moped/,  Молодіжний центр 

PARAGRAPH, проектно-освітній центр "Агенти змін" http://agentyzmin.pnu.edu.ua/ua. 

Матеріальна і соціальна інфраструктура ОП забезпечена 4 гуртожитками, медичним пунктом, 

комплексом студентських їдалень, стадіоном «Наука» з побутовими та навчальними 

приміщеннями, тренажерним залом, трьома спортивними залами, плавальним басейном і 

пристанню для спортивних човнів. Концепцією розвитку ЗВО передбачено будівництво 

студентського гуртожитку, з Республікою Польща будується Центр для проведення зустрічей 

української та польської студентської молоді та спільний архітектурний проект з Варшавським 

університетом щодо відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Internet-центр, бібліотека з 14 читальними залами, електронна бібліотека повнотекстових 

видань (доступ http://lib.pu.if.ua/elibrary.php). Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, 

навчальними посібниками, методичними виданнями тощо; передплачуються основні фахові 

періодичні видання України, в т.ч. зі спеціальності, » http://lib.pnu.edu.ua/files/zhyrnal2020.doc. 

Також є перелік електронних періодичних видань,  каталоги періодичних видань, починаючи з 

1939-2020 рр. відкритий доступ до наукової періодики України – НБУВ. http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID

= та вільний відкритий доступ до наукометричних баз Scopus тa Web of Science. 

Навчально-методичне забезпечення розробляється та систематично оновлюється науково-

педагогічними працівниками кафедри, розміщується на сайті кафедри (силабуси дисциплін), 

платформі дистанційного навчання, бібліотечних фондах. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність забезпечується  на основі співпраці з представниками 

академічної спільноти закладів вищої освіти, де здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти з даної спеціальності https://kmev.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/120/2020/02/договори-університетів-1.pdf, 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна академічна мобільність на ОП регулюються Положенням про академічну 

мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» та в контексті Стратегії інтернаціоналізації університету 

https://ic.pnu.edu.ua/стратегіяінтернаціоналізації/: інтернаціоналізація наукової діяльності, 

академічної та наукової мобільності студентів і професорсько-викладацького складу в розрізі 

програм ERASMUS+ КА 1, а також студентської мобільності з університетами-партнерами 

https://ic.pnu.edu.ua/угоди-про-співпрацю/  

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачено 

  

https://ic.pnu.edu.ua/угоди-про-співпрацю/


2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 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 

Форма підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1. Історія України 3 екзамен 

ОК2.  Історія української культури 3 залік 

ОК3. Філософія 3 залік 

ОК4. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік 

ОК5. Фізкультура -//- -//- 

ОК6. Вступ до спеціальності (Міжнародні економічні відносини) 3 залік 

ОК7. Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 залік 

ОК8. Міжнародна економіка 3 екзамен 

ОК9. Теорія міжнародних відносин 3 екзамен 

ОК10. Іноземна мова (англійська) 33 екзамен 

ОК11. Міжнародні економічні відносини 12 екзамен 

ОК12. Іноземна мова (спеціальності) 15 екзамен 

ОК13. Ділові переговори в міжнародному бізнесі 3 залік 

ОК14. Міжнародні стратегії економічного розвитку 3 екзамен 

ОК15. Фінанси зарубіжних корпорацій 3  екзамен 

ОК16. Регіональна економіка та вільні економічні зони 3 екзамен 

ОК17. Біржова діяльність та міжнародна торгівля 3 екзамен 

ОК18. Управління міжнародною інноваційною діяльністю 3 екзамен 

ОК19. Міжнародні організації 3 залік 

ОК20. Регулювання міжнародних економічних відносин 3 екзамен 

ОК21. Друга іноземна мова 21 екзамен 

ОК22. Міжнародні фінанси 3 екзамен 

ОК23. Міжнародний менеджмент 3 екзамен 

ОК24. 
Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 
3 залік 

ОК25. Міжнародний маркетинг 3 екзамен 

ОК26. Історія міжнародних відносин 3 залік 

ОК27. Політологія 3 залік 

ОК28. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 3 екзамен 

ОК29. Курсова робота з дисц. (ЗЕД підприємства) 3 публічний захист 

ОК30. Курсова робота з дисц. (Міжнародні економічні відносини) 3 публічний захист 

ОК31. Кваліфікаційна робота 9 попередній захист 

ОК32. 
Навчальна практика з дисципліни (Міжнародні економічні 

відносини) 
3 

диференційований 

залік 

ОК33. Виробнича практика 9 
диференційований 

залік 

ОК34. Атестація (комплексний екзамен за фахом) 1,5 екзамен 

ОК35. Атестація(захист роботи) 1,5 публічний захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК1. Економічна теорія 3 екзамен 

ВК2. Основи економіки 3 екзамен 

ВК3. Міжнародний бізнес 3 залік 

ВК4. Міжнародні відносини та світова політика 3 залік 

ВК5. Макроекономіка та мікроекономіка 3 екзамен 

ВК6. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки 3 екзамен 

ВК7. Теорія та практика перекладу 15 екзамен 

ВК8. Третя іноземна мова 9 екзамен 



ВК9. 
Інформаційні системи і технології в сфері міжнародних 

економічних відносин 
3 екзамен 

ВК10. Міжнародна інформація 3 екзамен 

ВК11. Кроскультурний менеджмент 3 екзамен 

ВК12. Економіка зарубіжних країн 6 екзамен 

ВК13. Економічна географія світу 6 екзамен 

ВК14. Економічне районування світу 6 екзамен 

ВК15. Економічна історія світу 3 залік 

ВК16. Історія економічних вчень 3 залік 

ВК17. Міжнародне економічне право 3 залік 

ВК18. Комерційне право зарубіжних країн 3 залік 

ВК19. Міжнародний страховий та банківський бізнес 3 залік 

ВК20. Міжнародні транспортні перевезення 3 залік 

ВК21. Міжнародні розрахунки 3 залік 

ВК22. Міжнародний економічний аналіз 3 залік 

ВК23. Міжнародна статистика 3 залік 

ВК24. Трансформаційна економіка 6 залік 

ВК25. Кон’юктура світового ринку товарів та послуг 3 залік 

ВК26. Дипломатична і консульська служба 3 залік 

ВК27. Митна справа 3 залік 

ВК28. Міжнародні комерційні угоди 3 залік 

ВК29. Управління проектами в міжнародних відносинах 3 екзамен 

ВК30. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 3 залік 

ВК31. Бренд-менеджмент 3 екзамен 

ВК32. Фінанси підприємства та політика ТНК 3 залік 

ВК33. Міжнародні валютні та фондові ринки 3 залік 

ВК34. Країнознавче районування світу 3 екзамен 

ВК35. Країнознавство 3 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 

  



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з міжнародних економічних 

відносин здійснюється у формі:  

- комплексного екзамену за фахом; 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи; 

та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр міжнародних 

економічних відносин. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі або 

комплексної проблеми у сфері міжнародних економічних відносин, що 

супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних 

підходів та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації та списування.  

Бакалаврська робота  — це кваліфікаційна робота студента, що містить 

розробку теоретичних питань та/або вирішення завдань прикладного 

характеру, фрагменти теоретичного або експериментального дослідження, 

синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках 

обов’язкового й варіативного складників освітньої програми міжнародні 

економічні відносини з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти і є формою контролю набутих здобувачем під час навчання 

інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання 

професійних обов’язків, передбачених відповідним стандартом вищої освіти. 

Бакалаврська робота передбачає збір, систематизацію та самостійний аналіз 

студентом інформації про міжнародні явища і процеси, а також формування й 

розроблення висновків науково-практичного та прикладного характеру з 

проблем міжнародних економічних відносин 

Кваліфікаційна робота бакалавра є інструментом закріплення та демонстрації 

сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних компетентностей 

відповідно профілю обраної спеціальності. 

Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних 

робіт, запобігання академічного плагіату дипломні розміщені в електронному 

репозитарії Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

У процесі публічного захисту здобувач вищої освіти повинен показати уміння 

чітко і упевнено викладати зміст проведених досліджень, аргументовано 

відповідати на запитання та вести дискусію. Доповідь студента повинна 

супроводжуватися презентаційними матеріалами призначеними для загального 

перегляду. 

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження ступеня 

бакалавра з міжнародних економічних відносин та видачу диплома за 

результатами підсумкової атестації студентів оголошуються після оформлення 

в установленому порядку протоколів засідань екзаменаційної комісії. 

 











ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 



вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. 


