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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 292- міжнародні економічні
відносини
Повна назва вищого

1 - Загальна інформація
Львівський національний університет імені Івана Франка

навчального закладу та

кафедра міжнародних економічних відносин

структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та

магістр

назва кваліфікації мовою

Магістр міжнародних економічних відносин. Перекладач з іноземних

оригіналу

мов

Офіційна назва освітньої

Освітньо-професійна програма «Міжнародний менеджмент» другого

програми

(магістерського) рівня вищої освіти

Тип диплому та обсяг

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік

освітньої програми

4 місяці

Наявність акредитації

- Акредитація ДАК діє до 01.07.2024

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень вищої освіти/ сьомий кваліфікаційний
рівень Національної рамки кваліфікацій.
FQ-EHEA – другий цикл,
EQF-LLL – 7 рівень
Перший рівень вищої освіти
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Львівськиго
національного університету імені Івана Франка», затвердженими Вченою
радою.

Передумови

Мова(и) викладання

українська, англійська

Термін дії освітньої

Термін дії сертифікату про акредитацію до 01.07.2024

програми
Інтернет-адреса постійного http://intrel.lnu.edu.ua/
розміщення опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародних економічних відносин зі
спеціалізації «Міжнародний менеджмент», здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми міжнародних економічних відносин у різних галузях та сферах світової та національної
економіки.
3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь 1.
Напрям вищої освіти за професійним спрямуванням – 29
знань, спеціальність,
міжнародні відносини.
спеціалізація)
2. Спеціальність – 292 міжнародні економічні відносини.

3. Спеціалазіція – міжнародний менеджмент

Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та принципи
теоретичної економіки, міжнародних економічних відносин,
інформаційних технологій, міжнародного менеджменту, управління,
маркетингу, комп’ютерного та математичного моделювання,
інтелектуальної оборки даних, системного та фінансового аналізу, як
таких, що забезпечують набуття відповідних компетенцій випускником.
Цілі навчання – формування та розвиток загальних і професійних
компетентностей з міжнародних економічних відносин (МЕВ) що
сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці;
отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно
здійснювати розробку, впровадження й дослідження МЕВ у різних галузях
людської діяльності, національної економіки та виробництва.
Об’єкти навчання наукові, теоретичні і методологічні основи та
інструментальні засоби створення і використання МЕВ у різних галузях
людської діяльності, національної економіки та виробництва; критерії
оцінювання і методи забезпечення якості, надійності ефективності МЕВ, а
також принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов
невизначеності при створенні економічних систем різноманітного
призначення; закономірності розбудови міжнародних економічних звязків
та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження
зовнішньої економічної політики.
Методи, засоби та технології – методики та технології: експериментальні
методи, методи моделювання, спеціальні
методи розв’язання завдань в тому числі інтелектуальних для створення,
використання та супроводу МЕВ у різних галузях, засоби та програмне
забезпечення для проектування, формування та аналізу МЕВ.
Освітньо-професійна
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» передбачає
оволодіння:
- парадигмами, законами, закономірностями, принципами, історичними
передумовами розвитку міжнародних економічних відносин;
- функціями та технологіями реалізації міжнародних економічних
відносин;
- методами реалізації та оцінки міжнародних економічних відносин
(методами здійснення економічної діагностики, методами
прогнозування і планування міжнародної економічної діяльності;
методами організації мотивування та контролю при здійсненні
економічної діяльності у сфері міжнародної економіки; методами
оцінки ефективності здійснення міжнародних економічних відносин,
тощо).
Здобуття вищої освіти в галузі міжнародних відносин, спеціальності
«Міжнародні економічні відносини».
Акцент на здатності організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо
планування, формування та реалізації зовнішньоекономічної політики
підприємства і держави в умовах швидкоплинних глобалізацій них
процесів та нестабільного зовнішнього середовища, з врахуванням
існуючих загроз, можливостей, сильних та слабких сторін.
Ключові слова: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг,
міжнародні відносини, міжнародні фінанси, управління
зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародні ринки ресурсів, митне

регулювання, світова політика.
Особливості та відмінності Високий рівень практичної підготовки магістрів забезпечується
розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах,
наявністю спеціалізованих лабораторій. Фахівці, залучені до професійної
підготовки, пройшли стажування у провідних європейських та українських
університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.
4 – Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Магістр підготовлений до роботи в таких видах економічної діяльності
Грошове посередництво фінансових установ та організацій
Центральний банк
Контроль та регулювання портфеля активів
Міністерство фінансів
Систематичне вивчення та творча діяльність у галузях гуманітарних та
суспільних наук (лінгвістики, науково-технічної інформації, економіки,
статистики, організації та управління, товарознавства, філософії,
соціології, політології, психології, права тощо). Міністерство освіти,
Національна академія наук, інші міністерства і галузі
Вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів
з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції,
статистичний аналіз вивчення цих можливостей;
- вивчення суспільної думки щодо політичних економічних та суспільних
питань, а також статистичний аналіз результатів. Міністерство освіти,
Національна академія наук, інші міністерства і галузі
Реклама
письмовий та усний переклад.
Керівництво, функціонування та підтримка інформаційних
служб, діяльність яких має міжнародний характер Кабінет Міністрів,
обласні, районні державні адміністрації
Розповсюдження інформації, представництво у відношеннях з державними
структурами, зв’язок з громадськістю тощо
Кабінет Міністрів,
обласні, районні державні адміністрації
Професійні організації
Обласні, районні державні адміністрації
Політичні організації
Діяльність міжнародних організацій
Організація Об’єднаних Націй,
її спеціалізовані установи, регіональні представництв тощо, ЄС,
Європейська Асоціація вільної торгівлі, ОЕСР, Рада з митної співпраці,
Організація країн-експортерів нафти, Міжнародний Валютний Фонд,
Світовий банк
Магістр здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до
Державного класифікатора професій
економіст
економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
економіст з планування
економіст з фінансової роботи
оглядач з економічних питань
економіст з договірних та претензійних робіт
викладач (асистент) вищого навчального закладу
фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
консультант з економічних питань
економічний радник
помічник бухгалтера
помічник економіста
оператор комерційного банку
референт фінансового директора
помічник аудитора

Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор
філософії. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в
системі післядипломної освіти EQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8
рівень.
5 – Викладання та оцінювання
Подальше навчання

Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і
диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації
навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія,
технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система
організації навчання, електронне навчання в системі Moodle,
самонавчання, навчання на основі досліджень.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції,
інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт,
самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з
викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра(проекту).
Викладацький склад, який бере участь у викладанні навчальних дисциплін
нормативно-варіативної частини змісту навчання (лекції), повинен мати
відповідний фах за дипломом про вищу освіту, ступінь доктора або
кандидата економічних наук, мати вчене звання або перебувати на посаді
професора або доцента відповідної кафедри, мати стаж попередньої
науково-педагогічної діяльності не менше трьох років.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною
Оцінювання
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною
(«зараховано», «незараховано») системами.
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий,
самоконтроль.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання в тому
числі комп’ютерне тестування, лабораторні звіти, презентації, захист
курсових робіт та проектів, звітів з практик, захист кваліфікаційної роботи
магістра.
6 – Програмні компетентності
Викладання та навчання

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
в області міжнародних економічних відносин та/або дослідницькоінноваційної діяльності, навчання, що вимагають досліджень та/або
інновацій та характеризуються комплексністю та неповною визначеністю
умов.
Загальні компетентності

ЗК. 1Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення
світової цивілізації з поважним ставленням до різних культур, релігій,
прав народів і людини, ідеї збереження миру.
ЗК. 2.Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та
різноманітних інновацій, розвивати творче мислення, потребу в постійному
духовному та інтелектуальному самовдосконаленні
ЗК. 3. Здатність створювати соціально-економічні стосунки між членами
трудового колективу на правовій основі і демократичних засадах.
ЗК. 4.Здатність застосовувати знання і вміння з інформатики,
користуватися технічними засобами перекладу та викладацької діяльності,
прийомами та методами викладання.
ЗК. 5.Вміння здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних
економічних явищ
ЗК. 6.Вміння зібрати матеріал, систематизувати та описати відповідне
економічне явище
ЗК. 7.Вміння аналізувати економічні явища у контексті актуальних
процесів сучасного міжнародного середовища

ЗК. 8.Науково-методологічна оцінка явищ зовнішньоекономічних зв’язків
України.
ЗК. 9. Виявлення тенденцій і закономірностей явищ економічного процесу.
Виявлення закономірностей функціонування економіки різних рівнів у
сучасному світовому господарстві
ЗК.10 знання та розуміння базових економічних законів
ЗК.11 базові знання у сфері міжнародних економічних відносин
ЗК.12базові уміння аналізу і синтезу сучасних тенденцій та проблем
розвитку світової економічної системи.
ЗК.13базові навики управління економічною інформацією
ЗК.14загальні вміння проводити дослідження міжнародного характеру та
масштабу
ЗК.15базові знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного
розвитку
ЗК.16базові знання щодо видів і форм міжнародних економічних відносин
ЗК.17прийняття рішень спрямованих на підвищення результативності та
мінімізацію ризиків міжнародної економічної діяльності.
ЗК.18володіння методикою визначення місця ролі і стратегії держави в
міжнародному поділі праці в умовах глобальних трансформацій
ЗК.19базові уміння оцінювати економічні ресурси країни
ЗК.20базові володіння українською діловою мовою
Спеціальні компетентності СК.1 розуміння глобальних проблема економічного розвитку світових
господарських зв’язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу
(СК)
праці
СК.2 захист економічних інтересів держави, поєднання суспільних,
колективних та індивідуальних інтересів
СК.3 ураховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються у
сфері економіки, на співробітників, споживачів, місцеві спільноти
на основі співвідношення механізмів державного та ринкового
регулювання, державної та приватної власності, використовуючи
класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати типи економічних
систем
СК.4 характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі
України в міжнародних господарських зв’язках
СК.5 на основі аналізу макроекономічних показників, використовуючи
моделі загальної економічної рівноваги, здійснювати прогноз можливих
наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на
поведінку економічних суб’єктів
СК.6 за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України,
використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою співставлення та
порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній
економічній політиці
СК.7 використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу
міжнародних економічних зв’язків України з іншими країнами світу
на основі аналізу показники світових ринків зовнішньоекономічної
діяльності, використовуючи моделі абсолютних, відносин та конкурентних
переваг, визначити систему можливих конкурентних переваг і пріоритетів
розвитку національної економіки України
СК.8 знання особливостей організації менеджменту і маркетингу у системі
міжнародного бізнесу та методи їх забезпечення
СК.9 знання специфіки впливу менеджменту і маркетингу на міжнародний
бізнес
СК.10 знання базових понять менеджменту і маркетингу
СК.11 вміння організовувати ефективну роботу з менеджменту і
маркетингу в бізнесових структурах
СК.12 вміння користуватись інструментами менеджменту і маркетингу

- ФК.1 проведення самостійного аналізу сучасного світового економічного
простору;
- ФК.2 розуміння суті міжнародних стратегій економічного розвитку,
критично їх оцінювати та застосовувати їх принципові вихідні при
розробці стратегій економічного розвитку зовнішньо-торгівельної фірми;
- ФК.3 використання на практиці знання щодо макроекономічних стратегій
розвитку при плануванні діяльності зовнішньо-торгівельної фірми;
- ФК.4 формулювання та бґрунтування цілі стратегічного розвитку фірми
в умовах економічної глобалізації;
- ФК.5 обґрунтування прийняття рішень щодо організації діяльності фірми
з точки зору міжнародних стратегій розвитку.
- ФК.6 володіння методикою визначення місця України в сучасних
геополітичних та геоекономічних просторах
- ФК.7 використання інструментарію регулювання міжнародних
економічних зв’язків України
- ФК.8 визначення системи можливих конкурентних переваг і пріоритетів
розвитку національної економіки України на основі аналізу показники
світових ринків зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи моделі
абсолютних, відносин та конкурентних переваг
- ФК.9 здатність до організації і планування міжнародної економічної
діяльності
- ФК.10
володіння іноземними мовами, лексикою за спеціальністю
7 – Програмні результати навчання
Фахові компетентності
(ФК)

Проектувальні (аналітичні, ПРНП 1. Проведення досліджень основних закономірностей
цивілізаційного розвитку
дослідницькі)
ПРНП 2. Моделювання процесів міжнародних економічних відносин,
використовуючи методологію економічної науки
ПРНП 3. Складання багатофакторних економетричних моделей на основі
аналізу глобальної макроекономічної політики
ПРНП4 Аналіз проблем сучасної трасформації міжнародних економічних
відносин та світового господарства
ПРНП 5Використання на практиці основи міжнародного економічного
права
ПРНП 6Аналіз функціонування фінансової системи України
ПРНП 7Виявлення основних закономірностей у розвитку економічних
систем
ПРНП 8Оцінка особливостей організації та ефективності функціонування
основних сфер зовнішньоекономічної політики України
ПРНП 9Проведення досліджень з транснаціоналізації світової економіки
ПРНП 10 Використання фінансового аналізу для оцінки ефективності
інвестування
ПРНП 11 Аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі
історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів
ПРНП12 Використання інформаційних технологій у професійній
діяльності
ПРНП13 Використання іноземної мови у професійній діяльності
ПРНО 1 Організація експортно-імпортних операцій
Організаційні
ПРНО 2Здійснення міжнародних розрахунків і платежів
ПРНО 3 Страхування експортно-імпортних вантажів
ПРНО 4 Організація роботи з валютними цінностями та валютного
контролю
ПРНО 5 Проведення міжбанківського ділінгу
ПРНО 6 Кредитування зовнішньоторговельних операцій
ПРНО 7 Організація виробничого процесу/ фірми
ПРНО 8Проведення інжинірингу та реінжинірингу підприємства
ПРНО 9Організація дій з метою попередження або зменшення

рівня ймовірного пошкодження
ПРНО 10Організація дотриманням безпеки та гігієни праці
ПРНУ 1 Виконання функції керівника (наукового керівника)
ПРНУ 2 Планування проведення інформаційно-аналітичних робіт
ПРНУ 3 Розподіл завдання та організовувати контроль за їх виконанням
ПРНУ 4 Забезпечення умови роботи членів групи.
ПРНВ 1Розробка та впровадження бізнес-плану
Виконавські
ПРНВ 2 Використання маркетингових досліджень;
ПРНВ 3 Дослідження кон`юнктури ринків.
ПРНВ 4 Забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації
ПРНВ 5 Визначення місця знаходження персоналу об’єкту та часу на
оперативне реагування організовувати індивідуальний захист з
використанням табельних та підручних засобів;
ПРНВ 6 Організація евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони;
ПРНВ 7 Організація укриття підлеглого персоналу, користуючись наданою
інформацією про захисні споруди
ПРНВ 8 Застосування засобів індивідуального та колективного
біологічного, радіаційного і хімічного захисту проводити спеціальну
обробку об’єкту та його персоналу.
ПРНВ 9 Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та
санітарно-гігієнічних вимог
ПРНВ 10 Контроль дотримання безпеки праці учасниками трудового
процесу на підставі технологічної документації, використовуючи чинну
нормативно-правову базу
ПРНВ 11 Контроль дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками
трудового процесу на підставі технологічної документації,
використовуючи чинну нормативно-правову базу
ПРНВ 12 Підготовка документів для дипломатичних комунікацій
ПРНВ 13 Усне та писемне мовлення державною та іноземними мовами
ПРНВ 14 Пошук інформації з використанням автоматизованих
інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Управлінські

Специфічні характеристики кадровий склад кафедри міжнародних економічних відносин
штатний розпис кафедри складає 10 ставок, які на штатній основі займають
кадрового забезпечення
завідувач кафедри, 2 професори, 8 доцентів.
кадровий склад кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів
штатний розпис кафедри складає 9,75 ставок, які на штатній основі
займають завідувач кафедри, 9 доцентів, 3 асистенти.
Кафедра міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного
економічного аналізу і фінансів постійно працюють над реалізацією
механізмів кар’єрного росту науково-педагогічних працівників, їхньої
мотивації до якісної професійної діяльності. За останні п’ять років зросла
чисельність науково-педагогічних працівників, що мають наукові ступені
до 20 осіб.
Викладачі кафедри міжнародного економічних відносин: доц.
Шамборовський Г.О., доц. Федунь Ю.Б., доц. Михайляк І.В., доц.
Українець Л.А., після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук, переведені на посади доцентів та отримали
вчене звання доцентів кафедри міжнародних економічних відносин. Ряд
інших викладачів працюють над докторськими (доц. Москалик Р.Я., доц.
Єлейко І.В., доц. Пехник А.В., доц. Горін Н.В.) та кандидатськими (ас.
Приходько І.В., лаб. Трофимчук А.П.) дослідженнями.
Викладачі кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів: доц.
Туниця Т.Ю. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук. Доц. Копич Р.І. отримав вчене звання доцента кафедри
міжнародного економічного аналізу і фінансів. Доц. Кузенко Н.В. та доц.

Максимук А.О., після захисту кандидатьських дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук, переведені на посади
доцентів кафедри. Ас. Лагола І.І. також захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. Ряд інших викладачів
працюють над докторськими (доц. Біленко Ю.І., доц. Притула Я.Я., доц.
Лапчук Б.Ю.) та кандидатськими (ас. Ємельянова Л.О., ас. Цапко-Піддубна
О.І., ас. Козак О.С.) дослідженнями.
Викладачі кафедр постійно підвищують свою педагогічну майстерність і
фаховий рівень шляхом:
•
роботи над дисертаційними дослідженнями;
•
проведення наукових досліджень;
•
участю у семінарах і конференціях (кафедральних, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних);
•
участі в роботі наукових та методичних семінарів, круглих столів;
•
стажування в інших ВНЗ та за кордоном;
•
для молодих викладачів на кафедрах створено методичний семінар,
на якому досвідчені викладачі діляться з викладачами-початківцями
досвідом, методичними наробками тощо.
Усі науково-педагогічні працівники випускових кафедр міжнародних
економічних відносин та міжнародного економічного аналізу і фінансів
проходять підвищення кваліфікації (стажування у інших ВНЗ) кожні п’ять
років згідно плану підвищення кваліфікації. Ряд викладачів кафедри мали
можливість підвищити свою кваліфікацію у закордонних стажуваннях
(доц. Притула Я.Я. – науково-дослідне стажування з питань стратегічного
планування в університетах, Університет Джорджа Мейсона (Вашингтон,
США), ас. Кузенко Н.В. - науково-дослідна робота „Економічний розвиток
країн ЄМ”, Варшавський університет (Польща), проф. Грабинський І.М. науково-дослідне стажування „Макроекономічні аспекти дослідження
економічної рівноваги” , Економічний університет Відня (Австрія), доц.
Єлейко І.В., доц. Пехник А.В., доц. Федунь Ю.Б., доц. Українець Л.А., доц.
Москалик Р.М. – науково-дослідне стажування Університет Джорджа
Вашингтона, Інститут європейських, російських та євразійських студій
(США). Шамборовський Г.О. пройшов науково-дослідне стажування в
Вашингтоні, Інститут Кеннана (США).
При кафедрах міжнародного економічного аналізу і фінансів та
міжнародних економічних відносин діє аспірантура, яка слугує ресурсом її
кадрового поповнення. За час існування кафедр 23 їх випускники
захистили дисертації на здобуття звання кандидата економічних наук. У
штаті кафедр працює 15 випускників їх аспірантури.
Система заохочення кадрового складу складається з таких заходів:
•
можливості кар’єрного росту;
•
отримання вчених звань;
•
можливість публікації підручників, навчально-методичних
посібників, монографій тощо;
•
можливість підвищення кваліфікації через стажування
•
премії;
•
представлення до нагород, грамот, подяк за вагомі здобутки у
науково-педагогічній діяльності
Загальна характеристика випускових кафедр наведена в таблиці 5.3
Навчальний процес за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» (ОКР «Магістр») будуть забезпечувати 49 викладачів кафедр
університету, у тому числі 3 (6,1%) докторів наук, 43 (87,7%) кандидатів
наук. Загальний показник викладачів з науковими ступенями – 46 (93,8%).
Випускові кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародного
економічного аналізу і фінансів за спеціальністю 292 «Міжнародні
економічні відносини» (ОКР «Магістр») мають у своєму складі 22
викладача, у тому числі 3 (13,6 %) докторів наук, 17 (77,2%) кандидатів
наук.

Специфічні характеристики Львівський національний університет імені Івана Франка для провадження
освітньої діяльності володіє відповідною матеріально-технічною базою.
матеріально-технічного
Площа всіх використовуваних приміщень складає 147587,9 м2, з яких
забезпечення
аудиторний фонд становить – 101230,2 м2, приміщення для науковопедагогічного персоналу – 35601,7 м2, службові приміщення – 36265,3 м2.
У своєму розпорядженні ЛНУ імені Івана Франка має бібліотеку і читальні
зали (загальною площею 3109,7 м2 на 696 місць), гуртожитки (46357,7 м2),
профілакторії (843,7 м2). Кожен навчальний корпус має їдальні та буфети
(загальною площею – 3884,6 м2). Спортивний комплекс складають: 1
стадіон з трибунами на 1500 місць; 10 майданчиків; 2 майданчики з
тренажерами і обладнаннями; 1 футбольне поле; 9 спортивних залів з
тренажерами і обладнаннями, у тім числі: 1 спортивний зал площею понад
1000 м2, 2 зали площею від 500 до 1000 м2 та площею від 162 до 500 м2,
25 метровий плавальний басейн. Загальна корисна площа приміщень
комплексу становить 7571 м2, з них 3920 м2 — площа спортивних залів.
Одночасна пропускна спроможність комплексу — 574 особи.
У розпорядженні Університету є студентський клуб з глядацьким залом та
танцювальним залом, де студенти мають змогу займатися художньою
самодіяльністю та мистецтвом. Основні показники матеріально-технічної
бази Університету наведено у таблиці 5. Всі площі є власністю
університету.
У науковій бібліотеці загальним фондом понад 3 млн. примірників 140
мовами та діалектами народів світу, функціонує 15 читальних залів (з них 3
в гуртожитках) на 650 посадкових місць, зали рідкісних книг, каталогів та
довідково-бібліографічний.
Усі будівлі під’єднані до інженерних мереж (газ, вода, каналізація,
тепломережі, електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються на
складах та у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В усіх
корпусах цілодобово діє охорона.
Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі; побутові та інші)
відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним
нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від
27.06.1996 № 117, про що є санітарно-гігієнічний висновок, підписаний
державним санітарним лікарем м. Львова.
Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету
імені Івана Франка знаходиться в окремому корпусі і для провадження
освітньої діяльності володіє відповідною матеріально-технічною базою.
Студенти та працівники факультету міжнародних відносин мають змогу
користуватися усією інфраструктурою Університету.
Підготовка магістрів зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини”
здійснюється в приміщеннях факультету міжнародних відносин та інших
факультетів Університету.
Львівський національний університет імені Івана Франка володіє
відповідним аудиторним фондом, що знаходиться на площі 101230,2 м2.
Для проведення занять для студентів спеціальності «Міжнародні
економічні відносини» використовуються також загальноуніверситетські
аудиторії та комп'ютерні класи, а також аудиторії інших факультетів.
Основні лекційні та семінарські заняття студентів спеціальності
«Міжнародні економічні відносини» проводитяться в приміщенні
факультету міжнародних відносин. Аудиторний фонд факуль¬тету
включає 31 аудиторію та приміщення для проведення семінарських,
практичних занять, загальною площею 551,3 м2. Всі площі є власністю
університету.
Науково-педагогічний персонал та студенти Львівського національного
університету імені Івана Франка мають у своєму розпорядженні наукову
бібліотеку, що займає дві окремі будівлі. На кожному факультеті
розташо¬вана філія наукової бібліотеки відповідно до фахового

спрямування (книгосховище та читальні зали). Кількість книг становить
3105406 примірників, в тому числі навчальної літератури 578652 одиниць,
наукової 1846777, періодичних видань – 13607 назв. Бібліотека
університету обслуговує 27376 читачів, в тому числі 17640 студентів. У
бібліотеці факультету міжнародних відносин знаходиться 14444 книги.
Факультет міжнародних відносин розташований в окремому будинку, з
приміщенням деканату (4 кімнати, площею 145,5 м2), приміщеннями
функціональних підрозділів, кафедр (по 2-3 кімнати на кожну, площею
489,16 м2) та відділів. Всі площі є власністю університету
Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують
навчальний процес студентів зі спеціальності «Міжнародні економічні
відносини відображений у таблицях 6.1 – 6.3.
Навчання студентів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
відбуватиметься у комп'ютерних класах Львівського національного
університету імені Івана Франка, що мають сучасне програм-не
забезпечення, наявні пакети прикладних програм, які використовуються в
циклах природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.
Факультет міжнародних відносин забезпечений комп’ютерами, які
під'єднані до інформаційної системи Університету та глобальної мережі
Інтернет. На кожній кафедрі факультету та в деканаті є комп'ютери,
принтери, сканери та розмножувальна техніка. Для підготовки
методичного забезпечення на факультеті діє малий видавничий центр. Для
забезпечення процесу наочності представлення інформації та підвищення
якості навчального процесу використо¬вуються проектори.
Для підготовки студентів зі спеціальності «Міжнародні економічні
відносини» використовуються 2 аудиторії, загальною площею 275 м2.
Загальна кількість комп’ютерів - 45. В аудиторії 118 на одне робоче місце
припадає 6,05 м2, в аудиторії 116 – 6,16 м2, що відповідає нормативам,
наведеним у статті 3.43 ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних
закладів”. Всі площі є власністю університету
Заняття з деяких дисциплін проводяться в аудиторіях
загальноуніверситетських кафедр. Аудиторії обладнані оргтехнікою, є
можливість проведення лекційних демонстрацій. Загальна площа
приміщень кафедр складає 130 м2, з них 95,24 м2 використовується
безпосередньо для навчального процесу.
Науково-педагогічний персонал кафедр забезпечений робочими місцями у
двох кімнатах навчального корпусу загальною площею 95,24 м2. В
розпорядженні кафедри – копіювальні апарати, сканери, мультимедійні
проектори, які використовують у навчальній, методичній, науковій
діяльності студентів та викладачів кафедри.
Фінансування кафедр як структурного підрозділу Львівського
національного університету імені Івана Франка здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету (оплата праці штатних працівників,
відрахування до фонду соціального страхування, оплата комунальних
платежів тощо) та за рахунок коштів спеціального фонду університету
(платні послуги університету – оплата праці штатних працівників,
відрахування до фонду соціального страхування, капітальний та поточний
ремонти, видатки на відрядження та оплату за студентську практику,
закупівлю обладнання тощо).
В аудиторії 116Б розміщено комп’ютерний клас, обладнаний 28
комп’ютерами, принтером та необхідними меблями. В класі наявна
комп’ютерна мережа з підключенням до Інтернету.
Заняття у навчальних аудиторіях проводяться з використанням
мультимедійних проекційних та інших засобів.
Усі навчальні та адміністративні приміщення відповідають вимогам
техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення,
теплового та повітряного режиму, проведення технологічних процесів у
спеціалізованих лабораторіях тощо. Режими роботи навчального

устаткування та обладнання відповідають нормативам.
Для ефективної організації навчального процесу в університеті діє
методичний відділ і магазин видавництва, а на факультеті міжнародних
відносин - методичний кабінет, які в повному обсязі надають методичну
літературу, сприяють ефективній організації навчального процесу
підготовки фахівців.
Високий рівень оснащення об’єктів матеріально-технічної бази
Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедр
відповідає умовам акредитації і дає змогу забезпечити якісну підготовку
фахівців за спеціальністю 6.030203 «Міжнародні економічні відносини».
Книжковий фонд бібліотеки формується за новими навчальними планами і
складається з новітньої літератури з міжнародної економіки
Специфічні характеристики Офіційний веб-сайт університету http://lnu.edu.ua/ містить інформацію про
інформаційно-методичного освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні
підрозділи, правила прийому, контакти.
забезпечення
Всі зареєстровані в ЛНУ користувачі мають необмежений доступ до
мережі Інтернет.
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової
програми викладені на сайті факультету міжнародних відносин:
http://intrel.lnu.edu.ua/
Книжковий фонд бібліотеки формується за новими навчальними планами і
складається з новітньої літератури з міжнародної економіки.
Кабінет забезпечує надходження видань, що стосуються зокрема
міжнародної економіки
Будь-яка інформація, періодичні видання, що надходять до кабінету
розписуються, опрацьовуються, проходять комп'ютерну обробку і
вносяться до електронної бази даних навчально-методичного кабінету.
Створено всі умови для збереження, систематичного поповнення та
ефективного використання фонду літератури.
Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Міжнародні економічні
відносини» мають можливість користуватись книжковими фондами
наукових бібліотек імені В. Стефаника НАН України та наукової
бібліотеки університету.
Загальний фонд наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України більше 7 млн одиниць (станом на 2012 рік), з них більше 6 000
найменувань з міжнародних економічних відносин.
Загальний фонд наукової бібліотеки університету (станом на І квартал 2012
року) – 3 017 961 (державною мовою – 874 645, іноземною – 840 752,
російською – 1 263 953),
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках
міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських
відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з низкою
вітчизняних вищих навчальних закладів
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені
провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних
договорів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах
України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.

Міжнародна кредитна
мобільність

Факультет міжнародних відносин активно співпрацює з зарубіжними
університетами-партнерами:
Варшавський університет (Польща),
Ягелонський університет (Польща),
Вроцлавський університет (Польща),
Карлів університет (Чехія),

Лондонський університет королеви Марії (Велика Британія),
Оттавський університет (Канада),
Університет Флориди (США),
Тбіліський державний університет імені Івана Джавакашвілі (Грузія),
Вільнюський університет (Литва),
Університет освіти Фрайбург (Німеччина),
Латвійський університет,
Унівеситет Вольганга Гете (Франкфурт, Німеччина),
Ілія Університет (Грузія) та багато інших.
Факультет міжнародних відносин був учасникам двох Темпус проектів
530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND
INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION
PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE (Розвиток
та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів
в університетах Грузії та України, координатор – доцент О. Краєвська).
Проект тривав упродовж 2012–2016 р.
530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR EUROPEAN
NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE (EUNEG)
(Європейська політика добросусідства та ефективного врядування).
Координатор – Університет Марібору, Словенія
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних
умовах з додатковою мовною підготовкою.

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
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блоку змістових
модулів,
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до
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або
або практики
навчальної
навчальної
практики
дисципліни або
дисципліни
практики
або
практики
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. 01
Цивільний захист
Цивільний захист
1.01.01
Загальні питання
цивільного захисту
Заходи і дії в межах
єдиної системи
цивільного захисту.
1.02
Охорона праці в галузі
Охорона праці в
1.02.01
Система управління
галузі
охороною праці в
галузі
Виробничий
травматизм в галузі
1.03
Методика викладання у
Методика
1.03.01
Методологічні та
вищій школі
викладання у вищій
методичні основи
школі
вивчення навчальних
дисциплін у процесі
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підготовки у вищому
навчальному закладі
Методи, прийоми,
засоби вивчення
навчальних
дисциплін
2. Цикл фундаментальної та професійної підготовки
2.01
Глобальне підприємництво Глобальне
2.01.01
Підприємство та
підприємництво
чинники його
виробничої
діяльності в умовах
глобалізації
Фінансовоекономічні
показники та
стратегічні основи
розвитку
підприємства
2.02
Міжнародне торговельне
Міжнародне
2.02.01
Поняття, предмет та
право
торговельне право
джерела
міжнародного
торгового права
Правове
регулювання
міжнародних
фінансових
розрахунків
2.03
Макроекономічна політика Макроекономічна
2.03.01
Теоретичні основи
і моделювання
політика і
глобальної
моделювання
макроекономічної
політики
Держава в системі
макроекономічного
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КЗП.06.01.

КЗП.06.02.

КЗП.07.01.

КЗП.07.02.

КЗП.07.03.

2.04

2.05

2.06

2.07

Економічний розвиток
сучасної цивілізації

Сучасні моделі
економічних систем

Ділова іноземна мова

Практикум перекладу

Економічний
розвиток сучасної
цивілізації

Сучасні моделі
економічних
систем

3.03

3.04

3.05

Міжнародний
інноваційний менеджмент

Філософія бізнесу

Офшорне підприємництво

Регіональна політика і
структурні фонди ЄС

2.05.01

регулювання
Цивілізаційне
середовище
економічного
розвитку
Економічна
парадигма
цивілізаційного
розвитку
Теорії порівняльних
економічних систем

КСО.09.01.

КСО.09.02.

КСО.09.03.

Working life and
responsibilities

2.06.01

Критерії порівняння
економічних систем
Working life

Planning ahead and
working process

2.06.02

Responsibilities
Planning ahead

КЗП.06.01.
КЗП.06.02.

Working process
Практикум
перекладу

2.07.01

КЗП.06.03.
КЗП.06.04.

Франчайзинг як
навчальна
дисципліна і нова
теорія
Складові
франчайзингу
Франчайзинг на
сучасному етапі
Значення
технологічних
інновацій для
розвитку
міжнародного
бізнесу
Стратегічне
співробітництво та
захист інновацій
Стратегії виведення
інновації на ринок
Історія філософії
менеджменту і
бізнесу
Філософська основа
сучасного
менеджменту і
бізнесу
Поняття та
класифікація
офшорних зон
Офшорне
підприємство та
чинники його
виробничої
діяльності в умовах
глобалізації
Теорій регіональної
економіки та
еволюції
регіональної
політики ЄС
Характеристика

КЗП.03.01.

3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.01
Франчайзинг
Франчайзинг

3.02

2.04.01

Міжнародний
інноваційний
менеджмент

Філософія бізнесу

Офшорне
підприємництво

Регіональна
політика і
структурні фонди
ЄС

3.01.01

3.02.01

3.03.01

3.04.01

3.05.01

КЗП.08.01.
КЗП.08.02.

КЗП.03.02.
КЗП.03.01.
КСП.03.02.
КЗП.04.01.

КЗП.04.02.
КЗП.04.03.
КЗП.05.01.
КЗП.05.02.

КЗП.06.01.
КЗП.06.02.

КЗП.06.03.

КЗП.06.04.

принципів
регіональної
політики та
транскордонна
співпраця ЄС

2.2. Структурно-логічна схема ОП
Цикл
1

1. ГСЕ

Навчальні цикли
та передбачувані результати їх
засвоєння
2

Цикл гуманітарної та
соціально-економічної
підготовки

2. ФПП
(нормативна
частина)

Цикл фундаментальної та
професійної підготовки.
Результатом засвоєння цього
циклу є формування загальнопрофесійних компетенцій

3. ППП
(нормативна
частина)

Цикл професійної та
практичної підготовки
Результатом засвоєння цього
циклу є формування
спеціально-професійних
компетенцій та практичних
вмінь та навичок.

2. ФПП
(варіативна
частина)

Цикл фундаментальної та
професійної підготовки.
Результатом засвоєння цього
циклу є формування
спеціально-професійних
компетенцій.
Цикл професійної та
практичної підготовки
Результатом засвоєння цього
циклу є формування
спеціально-професійних
компетенцій та практичних
вмінь та навичок.

3. ППП
(варіативна
частина)

Перелік дисциплін
3
1.01.Цивільний захист
1.02 Охорона праці в
галузі
1.03
Методика
викладання у вищій
школі
2.01
Глобальне
підприємництво
2.02
Міжнародне
торговельне право
2.03 Макроекономічна
політика і моделювання
2.04
Економічний
розвиток
сучасної
цивілізації
2.05 Сучасні моделі
економічних систем
2.06 Ділова іноземна
мова
2.07
Практикум
перекладу
3.01 Франчайзинг
3.02
Міжнародний
інноваційний
менеджмент
3.03 Філософія бізнесу
3.04
Офшорне
підприємництво
3.05
Регіональна
політика і структурні
фонди ЄС
2.08
Інвестиційне
середовище
2.09 Сучасні системи
фінансового обліку
2.10
Європейський
ринок праці
2.11 Митна політика ЄС
3.04
Офшорне
підприємництво
3.05
Регіональна
політика і структурні
фонди ЄС

Загальна
кількість годин

Кредитів
ЕСТS

4

5

Загальний час
на нормативну
частину
732

Загальна
кількість годин
на варіативну
частину
1464

30

60

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється екзаменаційною комісією відповідно до вимог стандарту
вищої освіти після виконання студентом навального плану та завершується видачою
диплома встановленого зразка. На атестацію виноситься увесь нормативний зміст
підготовки фахівця. Термін проведення атестації визначається навчальним планом та
графіком освітнього процесу. Державна атестація освітньої складової освітньопрофесійної програми здійснюється шляхом публічного захисту кваліфікаційної
роботи/проекту магістра перед комісією, склад якої затверджується ректором
університету. Захист кваліфікаційної роботи/проекту магістра проводиться у терміни,
що передбачені навчальним планом. До атестації допускаються студенти, які виконали
всі вимоги освітньої програми та навчального плану.
Результати атестації визначаються оцінками за національною шкалою «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно». Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна
робота) має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або
практичної проблеми в галузі міжнародних економічних відносин, що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) – це логічне завершення
дослідження певного об’єкту – матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо)
або нематеріального (певного процесу, програмного продукту або інформаційної
технології, інтелектуального твору тощо), його характеристик, властивостей (що є
предметом дослідження).
Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) – це самостійна індивідуальна
робота з елементами дослідництва й інновацій, яка є підсумком теоретичної та
практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньопрофесійної програми підготовки магістра.
В обов’язковому порядку пояснювальна записка кваліфікаційного проекту
(кваліфікаційної роботи) магістра повинна містити розроблені студентом алгоритми,
моделі, програми, схеми організації баз даних, функціональні та структурні схеми,
лістинг програми чи програмного комплексу, інші види технічного опису особистих
фахових рішень.
Завдання на кваліфікаційний проект (кваліфікаційну роботу)має відображати
систему компетенцій, виробничі функції та типові задачі діяльності, що визначені в
освітньо-професійній програмі. Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) має
бути перевірений на плагіат. Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) має бути
розміщений на сайті вищого навчального закладу.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
За результатами атестації випускнику присвоюється кваліфікація «Магістр
міжнародних економічних відносин. Перекладач з іноземних мов».
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
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