
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36783 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36783

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на ОП очна вечірня, очна денна

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра міжнародних економічних відносин

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів, кафедра 
міжнародних відносин і дипломатичної служби

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вулиця Університетська, 1, Львів, Львівська область,
79000

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 209770

ПІБ гаранта ОП Грабинський Ігор Михайлович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ihor.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(032)-239-47-81

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-728-08-45
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4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітню діяльність на напрямом «Міжнародні економічні відносини» розпочато у Львівському національному 
університету імені Івана Франка у 1994 році на кафедрі міжнародних економічних відносин на підставі рішення 
Вченої Ради Університету від 22 червня 1994 року.
Зарахування в аспірантуру відбувається за результатами конкурсу та за результатами вступних екзаменів.    
Освітня програма виконана професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародних економічних відносин на 
основі напрацювань викладачів, науковців з урахуванням потреби суспільства у фахівцях зі спеціальності 
міжнародні економічні відносини. Освітньо-наукова програма «Міжнародні економічні відносини» розроблена 
колективом кафедри міжнародних економічних відносин у співпраці зі здобувачами вищої освіти. При розробці 
освітньої програми враховано попередній досвід викладання на спеціальності «Міжнародні економічні відносини», 
побажання здобувачів вищої освіти, а також рекомендації роботодавців. 
Освітня програма постійно оновлюється, вносяться зміни до навчальних дисциплін, удосконалюється практична 
підготовка аспірантів. 
Під час освоєння програми здобувач вищої освіти набуває всіх компетентностей та володіє усіма результатами 
навчання, які передбачаються ОП.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ ОД ОВ

1 курс 2019 - 2020 0 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 3 1 1 1 0

4 курс 2016 - 2017 2 2 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 20472 Міжнародний бізнес
20473 Міжнародні економічні відносини

другий (магістерський) рівень 20480 Міжнародний менеджмент
20481 Міжнародні фінанси

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36783 Міжнародні економічні відносини

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.
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8. Документи щодо ОП
 

Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 36783op056.pdf /PNhfYyPzMw+eybCxn52yzLh1kvy2bOn4JG7DLLJz5w=

Освітня програма 36783op292.pdf xdCsXn2XF/OMB6cfOKTiPyhF7V17xcvVNmARI/UgYP4
=

Навчальний план за ОП 36783navch-plan-zaochne056.pdf JrONMiPcevVSxjTrxauWnUvpRmpjfeqBYcCs1Msu9VQ=

Навчальний план за ОП 36783navch-plan-292.pdf YRdCq9vMtfFGL97PE6AxjaJxUUdHPv3WtAdtVwpgT7c
=

Навчальний план за ОП 36783navch-plan-denne056.pdf zuUBPMaXXo/luhHM6bSSCmOptmUgPPHnhI3m7j9YJe
4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36783nltu.pdf YG95ZBn3yNTchdwSRJWWObXFrDQnbzlFE9xuQYDUL
N4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36783ird.pdf QMCrz2fxz8u23imYnISXWgpdGMszUY2ubmxCfLvPZH
Q=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основною ціллю ОП «Міжнародні економічні відносини» є забезпечити підготовку докторів філософії за 
спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”.
Вказана ціль реалізується на основі формування загальних і фахових (професійних) компетентностей для 
проведення самостійних наукових і виробничих досліджень з теорії міжнародної торгівлі та економічної політики, 
регіональної економіки, сучасних тенденцій міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів і 
макроекономіки відкритої економіки.
Унікальністю ОП є: врахування тенденцій та перспектив розвитку світового господарства та міжнародних 
економічних відносин; детальне опрацювання сучасних теорій міжнародної економіки; орієнтація на 
вузькоспеціалізоване спрямування наукових досліджень. 
Унікальність доктора філософії за ОП полягає у тому, що такий науковець у сфері міжнародних економічних 
відносин, за умови високого рівня володіння іноземними мовами, здатний працювати не лише у ЗВО, а й 
керівниками установ та організацій; керівниками адміністративних підрозділів; керівниками наукових проектів та 
програм; організаторами наукових заходів, грантів та зв’язків з громадськістю, а також виконувати завдання з 
розробки освітніх програм (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/master).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП сформовано крізь призму Стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ ім. І. 
Франка) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). “Досягнення найвищих світових 
стандартів та глобалізація наукових досліджень” (с. 11): на факультеті наявні спеціалізовані кабінети, обладнані 
проекторами, мультимедійним обладнанням; функціонують навчальні лабораторії. “Забезпечення високої якості 
навчального процесу” (с. 12): викладання здійснюють переважно доктори наук; до навчального процесу залучають 
висококваліфікованих фахівців та викладачів інших ЗВО для презентації їх досвіду щодо вирішення проблемних 
питань в сфері міжнародних економічних відносин, застосування інноваційних підходів до аналізу сучасного 
світового господарства та розвитку міжнародної економіки; аспіранти користуються сучасною бібліотекою, 
знайомляться із науковими публікаціями викладачів (https://scholar.google.com.ua/); аспіранти з науковими 
керівниками здійснюють спільні наукові дослідження, публікують їх результати “Поглиблення інтеграції 
університету у світовий освітній та науковий простір” (с. 16): академічна мобільність науково-педагогічних 
працівників і аспірантів, участь у міжнародних конференціях (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/11/4thConferenceBook2018_ver-2.0.pdf, https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/11/Ecological-and-economic-problems-of-international-trade-and-investments-Materials-of-Third-
International-Scientific-Conference_Lviv_October-20_21_2015-1.pdf) тощо.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Вплив здобувачів третього рівня вищої освіти на якість освітньої програми здійснюється через анкетне опитування 
їх вражень і пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукового процесу, роботу із представником аспірантів, його 
участь у засіданнях кафедри, а також під час аудиторних занять шляхом обговорення пропозицій щодо 
удосконалення ОП. Аналіз результатів анкетування обговорено на розширеному засіданні кафедри міжнародних 
економічних відносин.
Одним із головних структурних підрозділів університету, працівники якого здійснюють опитування респондентів і 
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аналіз їх відповідей, є центр моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-
laboratories/monitoring-centre/). Зокрема, за дорученням Ректорату і Вченої ради Університету, вони здійснюють 
моніторинг думок аспірантів щодо складових і форм навчального процесу, науково-дослідної роботи, принципів 
організації навчання. Випускники аспірантури також залучаються до обговорення ОП. Результати опитування 
аспірантів (яке було проведено 24.02.2020р.) обговорювалися на засіданні кафедри міжнародних економічних 
відносин. 

- роботодавці

Основним роботодавцем для випускників аспірантури часто є кафедра міжнародних економічних відносин. 
Зовнішніми стейкхолдерами є: Національний лісотехнічний університет України (кафедра менеджменту ЗЕД 
НЛТУ), ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Зокрема, колеги з інших ЗВО беруть участь в обговоренні тем дисертацій здобувачів третього рівня вищої освіти, у 
міжкафедральних семінарах під час розгляду дисертаційних робіт на предмет їх рекомендації подання до 
спеціалізованої вченої ради. Кафедра міжнародних економічних відносин веде постійний діалог із ними для 
врахування сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин для своєчасного оновлення освітньо-
наукового процесу.

- академічна спільнота

На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб щодо удосконалення навчального 
процесу в аспірантурі, а також напрями розвитку наукових досліджень здобувачів третього рівня вищої освіти. 
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання під час наукових семінарів кафедри 
міжнародних економічних відносин; розширених засідань кафедри за участю інших стейкхолдерів. Викладачі 
кафедри залучаються до офіційного опонування під час захисту дисертацій здобувачами у ЗВО в інших містах, що 
сприяє обміну освітньо-науковим досвідом між науковцями і підвищенню якості підготовки дисертаційних робіт 
аспірантами за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”.

- інші стейкхолдери

До інших стейкхолдерів відносимо МЗС, Львівську міську раду, представництва міжнародних компаній.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

При формулюванні цілей та програмних результатів враховувались тенденції, які характеризують сучасний ринок 
праці, зокрема, було проаналізовано низку досліджень, які показують характер попиту на ринку праці. 
Визначення цілей ОП зорієнтоване на постійний попит у науково-педагогічних фахівцях за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини», а програмні результати орієнтовані на глобалізацію світового господарства та 
міжнародні економічні відносини, ринок праці якого вимагає аналітичних та комунікаційних вмінь та навичок, а 
також здатності до організації, планування результатів діяльності в сфері міжнародних економічних відносин.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий та регіональний контексти в формулюванні цілей та програмних результатів ОП відображаються у: 
здатності розробляти стратегії розвитку міжнародної діяльності регіону та організації міжнародного бізнесу 
суб’єктів господарювання.
ОП «Міжнародні економічні відносини» націлена на підготовку фахівців, які володіють необхідними 
компетенціями, що забезпечують адаптацію їх наукової, а в майбутньому науково-педагогічної діяльності до потреб 
регіонального розвитку. Одночасно програмою враховано галузевий контекст у плані визначення загальних 
сучасних пріоритетів розвитку економіки, бачення процесу динамічності бізнес-середовища. Випускники програми 
можуть ефективно працювати у закладах вищої освіти, в науково-дослідних установах, у бізнес-структурах, успішно 
реалізовувати інноваційні бізнес-проекти.
У структурі ОНП передбачено освітні компоненти, які поглиблюють  знання та вміння щодо розвитку світового 
господарства та міжнародних економічних відносин. Йдеться про такі освітні компоненти як: «Сучасні тенденції 
міжнародних економічних відносин», «Регіональна економіка», «Теорія міжнародної торгівлі та економічна 
політика», «Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних та бізнесових рішень», «Інтелектуальна 
власність і трансфер технологій», «Інновації та підприємництво».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Формування цілей та програмних результатів навчання ОП кафедрою міжнародних економічних відносин 
розроблено за результатами аналізу низки ОП вітчизняних аналогічних програм та враховано їх досвід. Зокрема, 
таких ЗВО як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна та інших.
Загалом під час формування ОП враховані загальнодержавні підходи до підготовки доктора філософії за 
спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”, зважаючи на особливості ринку праці та регіональний 
контекст.  Конкурентоспроможність представленої ОП характеризується тим, що акцент зроблено на знання 
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закономірностей, основних принципів та тенденцій розвитку світового господарства та міжнародних економічних 
відносин. 
Участь викладачів кафедри міжнародних економічних відносин у міжнародних проєктах та закордонних заходах 
(стажування, конференції, семінари), дозволила врахувати міжнародний досвід ЗВО, цілей та програмних 
результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за третім рівнем вищої освіти 
перебуває в розробці.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОП «Міжнародні економічні відносини» відповідають вимогам Національної рамки 
кваліфікацій:
рівень освіти – третій (PhD);
рівень Національної рамки кваліфікацій – дев’ятий;
компетентності особи – здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 
відповідних наук та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Освітньою програмою передбачається:
вміння виявляти та вирішувати проблеми, що передбачає самостійні міркування та умовиводи, навички 
інтелектуального пошуку («Філософія»; «Педагогічна практика», «Науковий семінар»);
використання загальних та професійних знань для отримання, обробки і презентації інформації («Стратегічне 
моделювання у прийнятті політичних, економічних та бізнесових рішень», «Підготовка науково-інноваційного 
проєкту»);
володіння аналітично-дослідним апаратом сучасної науки («Методологія підготовки наукової публікації»);
розуміти особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин та їх основних закономірностей 
(«Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин», «Сучасні теорії міжнародної економіки»);
володіння навичками написання наукових текстів та систематизованого огляду спеціальної літератури 
(«Методологія підготовки наукової статті», «Науковий семінар»);
формування навичок проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів до вивчення 
міжнародних економічних відносин («Альтернативні теорії міжнародної торгівлі», «Порівняльна політична 
економія»).  

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП «Міжнародні економічні відносини» включає освітні компоненти, які представлені навчальними дисциплінами, 
практикою та атестацією. Теоретичний зміст предметної області представлений навчальними дисциплінами, за 
якими розроблені навчальні програми/силабуси, які містять теми, де визначається понятійний та  концептуальний 
апарат.
Передбаченим програмою об’єктам вивчення та діяльності відповідають наступні освітні компоненти:
Теоретичному вивченню основних концепцій міжнародних економічних відносин сприяють: філософія, 
порівняльна політична економія, теорія міжнародної торгівлі та економічна політика, економічна історія та 
економічні проблеми країн ЦСЄ тощо;
Об’єктам професійної діяльності на третьому рівні вищої освіти відповідають такі освітні компоненти: педагогіка 
вищої школи, методологія підготовки наукової публікації, науковий семінар;
Об’єктам професійної діяльності на організаційно-управлінському рівні та експертно-управлінському рівні 
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відповідають наступні освітні компоненти: підготовка науково-інноваційного проєкту, інновації і підприємництво, 
інтелектуальна власність і трансфер технологій. 
Таким чином, зміст програми повністю відповідає об’єктам вивчення ОП «Міжнародні економічні відносини».

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії в Львівському університеті відбувається у відповідності до 
«Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf («Тимчасове положення про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії…» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)
Здобувачі вищої освіти третього рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, база яких постійно 
оновлюється.
У рамках формування індивідуальної освітньої траєкторії аспіранти можуть брати участь у програмах академічної 
мобільності, оголошення про які є на сайті Відділу міжнародних зв’язків https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/ та можуть реалізовувати інші права, що визначені у «Тимчасовому положенні про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти…» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
Результати навчання визнають через ЄКТС результатів навчання.
«Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності…» 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf визначає, що результати навчання, 
отримані під час участі в програмах академічної мобільності за кордоном, мають бути визнані та перезараховані 
відповідно до Угоди про навчання та виписки з оцінками та кредитами.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість та порядок вибору аспірантами дисциплін відбувається відповідно до “Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)) «Тимчасовим положенням Про 
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» від 31.12.2015р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf 
визначено, що студенти та аспіранти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 
відповідною ОП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 25% загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.
Навчальні плани встановлюють перелік вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти з числа професійно-
орієнтованих для певної спеціальності, а також передбачають перелік вибіркових дисциплін гуманітарного циклу 
для кожного рівня освіти.
Вчені Ради факультетів можуть дозволити студентам-учасникам академічної мобільності зараховувати вибіркові 
дисципліни, які прослухані в іншому університеті-партнері, передбачені або непередбачені навчальним планом 
відповідної спеціалізації в Університеті.
Перелік та опис вибіркових дисциплін повинен бути опублікований до 1 січня поточного навчального року на веб-
сторінках факультетів. Запис проводять тільки на вибіркові дисципліни в межах навчальних планів відповідного 
рівня вищої освіти. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

У навчальному плані ОП «Міжнародні економічні відносини» передбачено педагогічну практику загальним обсягом 
120 год., 4 кредити ЄКТС, яка є обов’язковою компонентою практичної підготовки. Педагогічна практика дозволяє 
сформувати у здобувачів вищої освіти такі компетентності:
знання та розуміння теоретико-методологічних засад організації навчально-виховного процесу у вищій школі, 
сутності, мети, функцій, науково-педагогічних, моральних цінностей діяльності викладача, навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, емоційно-виховного впливу на їхній розвиток;
вміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємодії викладача і 
студентів, здійснювати підготовку навчальних занять, організовувати навчально-виховний процес, оцінювати 
результати навчання відповідно до поставлених цілей, аналізувати проблеми, приймати рішення щодо їхнього 
вирішення, критично аналізувати зміст навчальних дисциплін за фахом та практично узгоджувати його, критично 
оцінювати власні уміння.
Практична підготовка аспірантів передбачена навчальним планом та регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу… https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії… 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf та Положенням про педагогічну практику 
аспірантів… https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП
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ОП «Міжнародні економічні відносини» містить освітні компоненти, які сприяють набуттю soft skills, що 
обумовлено тенденціями ринку праці і предметною областю ОП, яка відображає сучасні тенденції МЕВ, що потребує 
від здобувачів вищої освіти гнучкості і креативного підходу і рішень. ОП також дозволяє забезпечити набуття 
навичок професіоналізму, які формують засади вербального і невербального спілкування, вміння публічно 
викладати свою думку. Ці навички формуються під час вивчення таких дисциплін: «Сучасні теорії міжнародної 
економіки», «Теорія міжнародної торгівлі і економічна політика», «Регіональна економіка», «Стратегічне 
моделювання у прийнятті політичних, економічних і бізнесових рішень» тощо. 
Здобувачі вивчають сукупність дисциплін, які сприяють набуттю аспірантами професійних hard та soft skills, серед 
них: креативність (“Науковий семінар”, “Інновації і підприємництво”), критичне мислення (“Філософія”, 
“Підготовка науково-інноваційного проекту”, “ІТ і програмування”, “ІВ і трансфер технологій”), здатність навчатися 
протягом життя (“Методологія підготовки наукової публікації”, “Філософія”), соціальний інтелект (“Психологія 
ВШ”), адаптивність («Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних і бізнесових рішень»), вміння 
працювати в команді (“Науковий семінар”, “Педагогічна практика”), лідерство (“Підготовка науково-інноваційного 
проєкту”). Нормативна дисципліна “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” сприяє набуттю і розвитку мовних 
компетентностей для широкої наукової взаємодії.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт для ОП «Міжнародні економічні відносини» відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвідношення обсягу окремих ОК ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів ВО (включно із 
самостійною роботою) зазначено у Положенні про організацію освітнього процесу… https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf,Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії… https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf
При розробці ОП Міжнародні екон.відносини та навчального плану,робоча група чітко дотримувалася зазначених 
вимог,про що свідчать ОК ОП та навчальний план. А саме: Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин 
має обсяг 90год.,із них 58год. самостійної роботи (с.р.); Науковий семінар має загальний обсяг 120год.,з них 56 с.р.; 
Філософія обсягом120год.,з них 56 с.р. та Іноземна мова обсягом 210год.,з них 70 с.р.,Пед. практика містить 
120год.с.р.,Сучасні теорії міжнародної економіки,Теорія міжнародної торгівлі та економічна політика,Порівняльна 
політ.економія,Альтернативні теорії міжнародної торгівлі,Природні ресурси та економіка навколишнього 
середовища,Регіональна економіка,Економічна історія та економічні проблеми країн ЦСЄ,Міжнародні фінанси та 
макроекономіка відкритої економіки,Стратегічне моделювання у прийнятті політичних,економічних та бізнесових 
рішень мають 90год.,з них 42 с.р.; такі Пед.ВШ,Психологія ВШ,Методологія підготовки наукової 
публікації,Підготовка науково-інноваційного проекту,ІВ та трансфер технологій,ІТ та програмування,Інновації і 
підприємництво мають 90год.,з них 58с.р.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП «Міжнародні економічні відносини» дуальна форма освіти не передбачена. Проте формою часткової дуальної 
освіти можна вважати:
організація педагогічної практики у формі проведення лекційних та семінарських занять;
проходження стажування на базі вітчизняних та іноземних організацій.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf 
та
https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Prohrama-vstupnoho-ispytu-z-haluzi-znan-29-Mizhnarodni-
vidnosyny-za-spetsial-nistiu-292-Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Зарахування на ОП «Міжнародні економічні відносини» відбувається згідно з «Правилами прийому до аспірантури 
та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році» 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf При розробленні правил прийому було 
приділено увагу конкретизації форм та змісту вступних випробувань у відповідності до рівня початкових (вхідних) 
компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за ОП «Міжнародні економічні відносини».
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про порядок визнання 
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним 
університетом імені Івана Франка» від 30.12.2016р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf, «Положенням про визнання у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка здобутих в іноземних  закладах вищої освіти наукових ступенів» від 5.11. 2018р. 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf та «Положенням про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 21.06.2018р. 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Положення про організацію 
освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); положення про порядок визнання іноземного диплому 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).
Усі документи доступні на офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків з визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО, серед здобувачів ОП «Міжнародні економічні відносини» не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється «Порядком визнання у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 
освіті» від 30.01. 2020р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf  Порядок 
регламентує процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
здобувачами освіти усіх рівнів вищої освіти. Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та 
інформальній освіті поширюється лише на нормативні дисципліни ОП, оскільки вибіркові дисципліни здобувач 
може обирати самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, що є для нього більш пріоритетним і 
бажаним, а також забезпечує формування його індивідуальної освітньої траєкторії.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Протягом періоду здійснення освітньої діяльності з визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, серед здобувачів ОП «Міжнародні економічні відносини» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» від 21.06.2018р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf освітній 
процес здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня), заочна.
Науково-педагогічні працівники, які викладають нормативні та вибіркові дисципліни на ОП «Міжнародні 
економічні відносини» обирають такі методи та засоби навчання, що забезпечують якість освітнього процесу та 
сприяють досягненню програмних результатів навчання. 
Згідно ОП застосовується як традиційна система методів навчання (лекції; лабораторні, практичні, семінарські 
заняття; самостійна робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика; консультації пояснення, 
наочний, ілюстративний, метод презентацій, дослідницький), так і інноваційні інтерактивні методи навчання 
(презентації, ситуаційні завдання, ділові ігри, тренінги, дискусії зі запрошенням фахівців). Досягнення цих 
результатів досягається через врахування особливостей здобувачів вищої освіти, реалізацію варіативності у виборі 
змісту освітньої та самоосвітньої діяльності. Здобуття компетентностей на ОП «Міжнародні економічні відносини» 
забезпечуються нормативними та вибірковими дисциплінами.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Запровадження студентоцентрованого навчання і викладання у ЛНУ регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу… https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та передбачає 
створення сприятливого навчального середовища та процедур оцінювання якості освіти, можливість вибору освітніх 
програм, можливість здобувачів ВО у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, право на академічну 
мобільність, аспірант є учасником освітнього процесу, оцінює форми та методи викладання дисциплін, а також 
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пропонує удосконалення або покращення ОК за допомогою опитування тощо. Результати опитування здобувачів ВО 
показали, що форми і методи викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу.
Принципи та основні положення студентоцентрованого навчання встановлені у нормативних документах ЛНУ: 
http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf 
Центром моніторингу ЛНУ періодично проводиться опитування здобувачів щодо якості навчання, наповнення 
навчальних дисциплін, кваліфікації викладачів та задоволення компетентністю наукових керівників дисертацій, 
рівня технічного забезпечення навчального процесу на факультеті, що регламентується Положенням про 
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу 
http://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода суб’єктів освітнього процесу вищої освіти   забезпечується в ЛНУ Тимчасовим положенням «Про 
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf); Тимчасовим 
положенням «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Аспірантам надається можливість вільного вибору теми 
наукової роботи та наукового керівника з урахуванням кола наукових інтересів та результатів наукової роботи, 
дисциплін за власним вибором. 
Принцип академічної свободи реалізується також завдяки можливості оформлення індивідуального плану навчання 
здобувача вищої освіти, а також при обранні методів навчання та наповненні змісту робочих програм навчальних 
дисциплін.
Науково-педагогічні працівники самостійно вибирають зміст навчальної дисципліни, форми, методи навчання і 
викладання, виходячи з власного досвіду і забезпечення ефективності освітнього процесу.
Періодично проводиться опитування аспірантів, щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується Положенням про опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачам третього рівня вищої освіти надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів на основі даних ОП, робочих 
програм навчальних дисциплін, силабусів. З інформацією про науково-освітні події кафедри можна ознайомитися 
на сайті факультету міжнародних відносин, електронній сторінці кафедри міжнародних економічних відносин, 
сторінках факультету та кафедри у соціальній мережі “Facebook”. Вимоги до кваліфікації осіб, які вступають до 
аспірантури, прописані правилами прийому (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf). 
Загальна інформація щодо змісту навчання; порядку та критеріїв оцінювання; умов відрахування, поновлення, 
переведення та надання академічної відпустки відображена у “Тимчасовому положенні про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка” (http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Інформація для здобувачів стосовно робочих планів, навчальних 
дисциплін, розкладу занять та сесій доступна за посиланням https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates. Робочі 
навчальні програми та силабуси дисциплін доступні за посиланням : 
https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates. Аспіранти отримують контактну інформацію викладача 
(електронну скриньку); консультуються з науковим керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи за попереднім 
узгодженням часу консультації – на кафедрі.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

В ОП «Міжнародні економічні відносини» використовуються наступні елементи досліджень: підготовка та 
публікація тез та доповідей у збірниках, які видаються за результатами проведення наукових або професійних 
заходів (конференцій, семінарів, вебінарів тощо); участь у конференціях; підготовка (захист) дисертації. 
До реалізації принципів поєднання навчання і досліджень залучаються аспіранти, які виконують дослідницькі 
роботи в межах науково-дослідних тем кафедри міжнародних економічних відносин «Політико-економічні 
перспективи становлення та розвитку світового ринку альтернативних джерел енергії» NDP0117U001404 та 
«Інноваційні напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України» NDP0118U000606.
У співавторстві з викладачами аспіранти кафедри міжнародних економічних відносин приймають активну участь у 
формуванні Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія «Міжнародні відносини». 
Наукові досягнення здобувачі вищої освіти знаходять відображення в освітньому процесі, зокрема: в наукових 
семінарах кафедри, міжнародних наукових конференціях «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та 
інвестиціях», які проводяться що два роки (2011р., 2013р., 2015р., 2017 р., 2019р.). У 1995 році студенти та викладачі 
факультету міжнародних відносин Львіського національного університету імені Івана Франка заснували ГО Центр 
"Молода дипломатія", завданням якої є з практичного боку виявляти особливості сучасних тенденцій міжнародних 
відносин та міжнародних економічних відносин, беручи участь у конференціях, дискусіях, дебатах. ГО Центр 
«Молода дипломатія» регулярно видає вісник «Молода дипломатія», де публікуються статті здобувачів вищої 
освіти.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається відповідно до змін у нормативно-правовому та 
зовнішньоекономічному середовищі, через удосконалення та впровадження інноваційних методів навчання, 
використання мультимедійних та інтерактивних методів навчання та комп’ютерних технологій, а також через 
врахування сучасних тенденцій розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Дані періодично розглядаються на засіданні кафедри. Оновлення освітньої програми береться до уваги і при звітах 
про стажування викладачів, обговоренні результатів участі у конференціях, наукових семінарах, круглих столах.
На кафедрі міжнародних економічних відносин двічі на місяць проводяться наукові семінари, відбувається 
обговорення відкритих лекцій викладачів,  щорічно оновлюються і перезатверджуються робочі програми курсів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка задекларована 
«Стратегією 2020 Львівського національного університету імені Івана Франка», що передбачає розвиток 
партнерства з провідними світовими навчальними закладами та науковими установами, «Тимчасовим положенням 
про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» від 27.012016р., «Положенням про порядок визнання у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів» від 5.11.2018р. та «Положенням 
про визнання і перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» від 20.06.2019р.
Університет бере участь у таких проектах: LEARNOPOLIS – це спільний проект Львівського національного 
університету імені Івана Франка та Байротського університету в межах програми Німецької служби академічних 
обмінів «Будуймо цифрове майбутнє разом – німецько-українська співпраця у вищій освіті (2019-2021)». 
Відбувається участь університету у проектах Еразмус +КА1, Еразмус+КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти за 
напрямом Програми Еразмус+, а також участь у програмі ТЕМПУС, «Mevlana», MOBIS.   

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін, що дозволяють перевірити опанування компонентів ОП 
та досягнення програмних результатів навчання регулюються нормами “Положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Контрольні заходи включають поточний, підсумковий контроль та атестацію. Форми контролю з навчальних 
дисциплін, згідно з п. 5 ст. 10 Закону України “Про вищу освіту”, затверджуються навчальним планом. 
Використовуються такі види контролю: 
1) поточний (у формі усного опитування, виступів аспірантів при обговоренні теоретичних питань на практичних та 
семінарських заняттях). Поточний контроль дозволяє виявити результат засвоєння освітнього компонента, рівень 
знань та виявити недоліки у процесі засвоєння освітнього компонента, визначити та окреслити механізми навичок 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
2) підсумковий контроль (проводиться з метою оцінювання результатів навчання аспірантів за третім ступенем 
вищої освіти, а результати виконання навчального плану відображаються в індивідуальному плані здобувачів вищої 
освіти щосеместрово). 
Кожен освітній компонент має визначену форму контролю (іспит або залік), яка описана у силабусах/робочих 
програмах освітніх компонентів.
«Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин», «Філософія», «Іноземна мова за спрямуванням», 
«Альтернативні теорії міжнародної торгівлі», «Природні ресурси та економіка навколишнього середовища», 
«Регіональна економіка», «Економічна історія та економічні проблеми країн ЦСЄ», «Міжнародні фінанси та 
макроекономіка відкритої економіки», «Стратегічне моделювання економічних, політичних та бізнесових рішень» - 
іспит.
«Науковий семінар», «Педагогічна практика», «Сучасні теорії міжнародної економіки», «Теорія міжнародної 
торгівлі та економічна політика», «Порівняльна політична економія», «Педагогіка вищої школи», «Психологія 
вищої школи», «Методологія підготовки наукової публікації», «Підготовка науково-інноваційного проєкту», 
«Інформаційні технології та програмування», «Інтелектуальна власність та трансфер технологій», «Інновації та 
підприємництво» - залік. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в Положенні про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
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здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, силабусі, програмі навчальної 
дисципліни та робочій програмі навчальної дисципліни.
Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок 
вимогам нормативно-правових актів щодо вищої освіти. 
В освітньому процесі форми контролю визначаються силабусами навчальних дисциплін і можуть включати в себе 
контрольні роботи, ессе, індивідуальні завдання, індивідуальні проекти, тести, реферати, атестацію тощо.
Оцінювання досягнень здобувачів оцінюється за 100-бальною та шкалою ЄКТС (А,В,С, D, E, F, FX).
Терміни проведення модульного і підсумкового контролю визначаються заздалегідь, вносяться у графік та 
оприлюднюються на кафедрі та факультеті міжнародних відносин (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми та графіки контрольних заходів доводиться до здобувачів вищої освіти через документи про 
організацію навчального процесу, зокрема індивідуальний графік аспіранта. Інформація щодо критеріїв оцінювання 
міститься в силабусах навчальних дисциплін з якими викладач ознайомлює аспірантів на перших лекційних та 
семінарських заняттях, що сприяє прозорості та чіткості критеріїв оцінювання 
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт освіти на поточний момент відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів описана у “Положенні про організацію освітнього процесу здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), “Положенні про екзаменаційну комісію 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), “Положенні про педагогічну практику аспірантів у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/), Положення про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf, де визначається, 
що форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає відповідна кафедра, а систему 
оцінювання рівня знань за видами робіт при поточному контролі визначається робочою програмою (силабусом) 
навчальної дисципліни.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Формування складу екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до “Положення про роботу екзаменаційних 
комісій у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів та положень Кодексу академічної доброчесності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx). 
В університеті для врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та професійної 
діяльності, яка реалізовує свої повноваження відповідно до положення https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf..
Потреби застосовувати процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за час провадження ОП, що 
акредитується, не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 21.06.2018р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється шляхом повторного складання семестрового іспиту. 
Допускається складання екзамену не більше двох разів: один раз – викладачеві, другий – комісії. Кожна спроба 
повторного складання екзамену фіксується документально. Окрім того, в Львівському національному університеті 
імені Івана Франка передбачене повторне вивчення окремих дисциплін (не більше трьох) по яких аспірант одержав 
академічну заборгованість і вона не була ліквідована до початку наступного семестру.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 
14.05.2019р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/reg-project.pdfhttps://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/reg-project.pdf, яке передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з результатами 
перевірки наукових публікацій і текстів на плагіат. Апеляцію подає особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора 
Університету впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія 
з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету впродовж десяти робочих днів розглядає 
апеляційну справу.
Здобувач вищої освіти має право ознайомитися з перевіреною роботою та одержати роз’яснення щодо отриманої 
оцінки, а також подати апеляцію щодо отриманої кількості балів. 
Прикладів застосування відповідних правил на ОП немає.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Нормативними документами, якими керується Львівський національний університет імені Івана Франка у 
дотриманні академічної доброчесності є:
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львів Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» від 14.05.2019р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/reg-project.pdf, метою якого є 
запобігання порушення академічної доброчесності, формування високої академічної культури, утвердження 
етичних цінностей в освітній та науковій діяльності;
«Декларація академічної доброчесності» https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Deklaratsiia-
akademichnoi-dobrochesnosti.pdf
«Кодекс академічної доброчесності», метою якого є дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності 
Університету академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
здобувачами вищої освіти.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Львівський національний університет імені Івана Франка разом з Unicheck перевіряє атестаційні роботи на ознаки 
плагіату. Місія Unicheck – підвищити якість освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
шляхом впровадження принципів академічної доброчесності в університетську культуру та покращення академічної 
мотивації здобувачів вищої освіти. Задля її реалізації готуються методичні посібники з академічної доброчесності та 
проводяться заходи щодо покращення якості написання академічних та наукових робіт.
Для технічного забезпечення діяльності згаданої платформи призначена відповідальна особа в університеті, яка 
безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. За поданнями деканів призначають відповідальних осіб на 
факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію 
перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснюють завідувачі кафедр. Спеціалізовані вчені ради університету 
відповідальні за перевірку тексту дисертаційної роботи на академічний плагіат і повинні описати у “Рішенні про 
присудження наукового ступеня” проведену процедуру перевірки тексту дисертації на можливий академічний 
плагіат і вказати результат такої перевірки. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність популяризується через систему внутрішнього забезпечення якості освіти, систематичну 
роз’яснювальну роботу. У Львіському національному університеті міені Івана Франка проходять семінари з питань 
академічної доброчесності та недопущення академічного плагіату в освітньому процесі та  наукових роботах. 
Поширенню досвіду академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти сприяє перевірка на академічний 
плагіат атестаційних робіт. Здобувачі вищої освіти заповнюють особисті декларації про академічну доброчесність. Ці 
декларацї збергаються в їх особистих справах. Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри міжнародних 
економічних вілносин Львівського національного університету імені Івана Франка підписали такі Декларації на 
засіданні кафедри 19.12.2019р. Протокол № 8.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники можуть бути 
притягнені до академічної відповідальності, види якої визначені “Положенням про забезпечення академічної 
доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Академічна відповідальність за порушення академічної 
доброчесності встановлюється для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників. До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми; відрахування з університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих університетом пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 
індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи іншим особам 
(фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру порушників академічної 
доброчесності. В університеті дотримується політика “нульової толерантності” до будь-яких  проявів академічної 
недоброчесності.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
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освітнього процесу в межах ОП не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів ОП під час конкурсного добору визначено у «Положенні про оцінювання роботи 
та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних працівників» від 16.05.2017р.  https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf та «Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» від 
16.11.2018р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf
Необхідний рівень професіоналізму досягається таким чином:
конкурсна комісія перевіряє відповідність вимогам, що визначені нормативно-правовими актами про вищу освіту;
на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин відбувається обговорення кандидатур претендентів на 
посаду;
обговорення кандидатур претендентів на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
Конкурсний відбір проводиться на основі відкритості, колегіальності прийняття рішень, об’єктивності та 
обґрунтованості прийняття рішень конкурсної комісії щодо кандидатів на зайняття вакантних посад науково-
педагогічних працівників.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці долучаються до роботи по оцінюванні освітніх програм через:
організацію стажування (практики) для здобувачів вищої освіти (Львівська міська рада, Львівська обласна державна 
адміністрація тощо);
організацію проходження практики у міжнародних компаніях, організаціях, що підтверджено договорами (Nestle 
https://www.nestle.ua/jobs/search-jobs?f%5B0%5D=city%3ALviv&f%5B1%5D=country%3AUkraine, Приват банк  
https://privatbank.ua/work, МЗС, ВР);
участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Залучення роботодавців до освітнього процесу реалізується через:
проведення тренінгів та публічних лекцій представниками міжнародних компаній для студентів та науково-
педагогічних працівників;
організацію проходження педагогічної практики.
На факультеті міжнародних відносин було проведено ряд таких заходів:
Українсько-американська зимова школа «Успішна жінка в бізнесі», 10.01.2020р. м. Львів, за підтримки Посольства 
США в Україні та у співпраці з Центром американських студій при факультеті міжнародних відносин;
Зустріч з експертами Ради Європи доктором Енді Вільямсоном та Володимиром Кебалом в рамках лекції «The 
Future of Digital Democracy», 21.11.2019р.
 Конкурс на проходження практики у Міністерстві закордонних справ, 12.11.2019р.
Зустріч зі спеціалістом Світового банку О. Халаїмом (Вашингтон, США), 9.09.2019р.
Зустріч з П. Шереметою, український менеджер-економіст, Міністр економічного розвитку і торгівлі України, 
2.11.2018р.
Відкрита лекція компанії KPMG «Професія аудитор чи професія консультант? Лайфхаки від практика», 29.11.2018р. 
та ін.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» від 21.06.2018р.  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf 
Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників 
університету не рідше одного разу на 5 років зі збереженням середньої заробітної плати. Завданням підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників є:
набуття практичного досвіду у професійній діяльності;
застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання;
розроблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу. 
Для стимулювання професійного розвитку викладачів в університеті діє “Положення про оцінювання роботи та 
визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і “Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників у ЛНУ” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf).
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Процедури, за якими Львівський національний університет імені Івана Франка стимулює розвиток викладацької 
майстерності, включають матеріальне і професійне заохочення.
Матеріальне заохочення регулюється «Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і 
студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 28.10.2016р., який визначає порядок 
преміювання за наукові здобутки.
Премії за наукові здобутки надають за рішенням ректорату у таких випадках:
за захист докторських дисертацій;
за вчасний захист кандидатської дисертації;
за опубліковану статтю у науковому журналі, що має імпакт-фактор;
за отриманий патент України на корисну модель;
«Положенням про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка» 12.03.2019р.  
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf, де вказано, що матеріальне стимулювання 
працівників спрямована на:
преміювання за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних 
курсів, наукові досягнення;
преміювання за захист дисертацій на здобуття наукових ступенів тощо.
Крім того, в Львівському національному університеті імені Івана Франка застосовується низка заходів, щодо 
преміювання викладачів, які досягнули високого професіоналізму через грамоти, подяки, та матеріальне 
преміювання.  

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси є достатніми для забезпечення якісного освітнього процесу за ОП «Міжнародні економічні 
відносини». З кошторисом ЛНУ ім. І. Франка можна ознайомитися на сайті університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-information/university_budget/). 
Фінансові ресурси для забезпечення ОП «Міжнародні економічні відносини» витрачають на оплату праці науково-
педагогічним працівникам, стипендій аспірантам, оплату за комунальні послуги, придбання науково-методичної 
літератури. Стан матеріально-технічної бази за ОП «Міжнародні економічні відносини» характеризується достатнім 
аудиторним фондом. Усі комп’ютери, що використовуються у навчальному процесі, мають доступ до мережі 
Інтернет.
Навчальний процес супроводжується вільним доступом до науково-методичних праць, періодичних видань, 
комплексним мультимедійним забезпеченням тощо. Приміщення університетської наукової бібліотеки є 25 
читальних залів на 794 посадкових місць (https://lnulibrary.lviv.ua/). В бібліотеці функціонує електронний каталог і 
відкритий доступ до мережі WІ-FI. Бібліотека щороку поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними 
виданнями. В читальному залі бібліотеки є можливість як отримати книги, так і користуватись Інтернетом із 
власного ноутбука. 
Навчальний процес аспірантів базується на навчально-методичному забезпеченні, розробленому викладачами за 
освітніми компонентами, з урахуванням вимог нормативно-методичних документів МОН України, вітчизняного та 
зарубіжного досвіду.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище в ЛНУ - це належні умови для проведення занять здобувачів ВО ступеня доктора філософії за 
ОП Міжнародні економічні відносини, належні умови праці для педагогічного персоналу, налагоджена комунікація 
(зустрічі з адміністрацією ЛНУ, деканом факультету). Також це й інші можливості для здобувачів: спортивні секції 
та спортивні змагання з різних видів спорту у спортивному комплексі 
(https://www.lnu.edu.ua/academics/leisure/sports-groups-swimming-pool/), інтерактивні ігри, наукові гуртки, клуби, 
вільні простори, участь в інтелектуально-пізнавальних заходах, наукових конкурсах, у щорічному благодійному 
Віденському балі у Будинку вчених (https://www.lnu.edu.ua/studenty-l-vivs-koho-universytetu-provely-blahodiynyy-
videns-kyy-bal/). 
В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє розвитку 
науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів 
осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності. У своїй діяльності керується положенням 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Адміністрацією ЛНУ забезпечено безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до інфраструктури та інфо-
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП.
В ЛНУ діє Центр культури і дозвілля, який створює умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Для 
відпочинку та оздоровлення діє спортивно-оздоровчий табір Карпати.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
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Для аспірантів створене безпечне освітнє середовище, тобто безпечні умови навчання та праці. Відділ із питань 
охорони праці здійснює комплексні заходи щодо охорони праці працівників, аспірантів і студентів, вступний 
інструктаж та навчання з питань охорони праці, контроль за виконанням заходів щодо поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці. ЛНУ забезпечений засобами протипожежної безпеки (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). Контроль за дотриманням пожежної безпеки, 
своєчасним виконанням протипожежних заходів здійснюється Службою пожежної безпеки. Питання БЖД, 
техногенної та пожежної безпеки курує Відділ з питань надзвичайних ситуацій. 
(https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/).
Працює Психологічна служба, яка забезпечує навчально-виховний процес засобами практичної психології, сприяє 
захисту психічного здоров’я усіх його учасників, гуманізації стосунків у студентських, аспірантських і викладацьких 
колективах. Є також безкоштовна лінія психологічної допомоги (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/).
Працює Спорткомплекс, при ньому – низка спортивних секцій і гуртків; систематично проводяться спортивні 
змагання різного рівня.
Проводиться співпраця з Відділом охорони праці; здобувачі проходять інструктажі з основ безпеки життєдіяльності. 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvilnyy-zakhyst/)

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки й інформації є деканат 
факультету міжнародних відносин, який забезпечує централізоване надання довідок (зокрема з інших служб, 
відділів університету), що реалізовують методисти деканату. Інформація до аспірантів доводиться за допомогою 
інформаційної дошки, сайту факультету (https://intrel.lnu.edu.ua/about/introduction), соціальної мережі 
(https://www.facebook.com/groups/intrel.lnu/?ref=search). Також аспіранти ОП завжди можуть одержати потрібну 
інформацію у лаборантів або у викладачів на кафедрі міжнародних економічних відносин.
Кафедра міжнародних економічних відносин здійснює опитування аспірантів за ОП (24.04.2020р.), визначає рівень 
їх задоволення навчальним процесом, інформаційним забезпеченням, комунікації з науковим керівником, враховує 
їх пропозиції. Кафедра і деканат отримує також інформацію про зворотній зв’язок від наукових керівників. 
Консультаційну та інформаційну підтримку аспіранти також отримують у Відділі аспірантури та докторантури 
університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/).
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається студентським відділом університету, який координує 
процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Відділ проводить інформаційно-
роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів і аспірантів 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/), а також іншу роботу (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Аспіранти мають змогу отримувати стипендії Президента України та 
Кабінету Міністрів України, низку інших стипендій (https://www.lnu.edu.ua/academics/grants-and-scholarships/).
Аспіранти можуть комунікувати зі студентським самоврядуванням, яке діє відповідно до Положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, подавати свої пропозиції 
та ідеї на розгляд. Частиною громадського самоврядування є Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є 
захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Особливу соціальну підтримку отримують аспіранти – діти-сироти, а також аспіранти, які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років залишилися без батьків, аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за 
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. (http://studviddil.lnu.edu.ua/) 
Для аспірантів доступний також юридичний відділ університету (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/), який надає безкоштовні консультації з правових питань щодо економічної та соціальної діяльності 
університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

З метою забезпечення доступності будівель ЛНУ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
вони обладнані відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення», зокрема:
- пандусами обладнані: головний корпус: Університетська1 (де здійснюється освітній процес більшості 
спеціальностей); навчальні корпуси та гуртожитки: Грушевського4, Дорошенка 33, Туган-Барановського 7, Пасічна 
62 та 62Б, Медової Печери 39, 39а та 53, Плужника 2;
- спеціально обладнаними ліфтами, сходами тощо навчальні корпуси та гуртожитки: Університетська1, Січових 
Стрільців 14, Коперника 3, Пасічна 62, Плужника 2, Герцена7. https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-
osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen
Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в ЛНУ, в т.ч., забезпечуються 
Статутом https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf де передбачено право на академ.відпустку за 
станом здоров’я, призовом на військ.строк.службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами 
тощо. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, аспірант має право на перерву у навчанні 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
Питання забезпечення освітою осіб з особливими потребами координує “Ресурсний центр з інклюзивної освіти” 
http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ Зокрема для доступу до аудиторій ЛНУ є мобільний сходовий 
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підйомник PTR-130

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

З метою запобігання порушення академічної доброчесності; формування високої академічної культури, носіями 
якої є наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші учасники освітнього 
процесу та наукової діяльності університету; утвердження етичних цінностей в освітньому процесі та науковій 
діяльності розроблено та затверджено “Положення про забезпечення академічної доброчесності…” 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, а також “Кодекс академічної доброчесності 
…” https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx). 19.12.2019р. на засіданні кафедри 
міжнародних економічних відносин (протокол № 8) відбулося ознайомлення працівників і запрошених аспірантів із 
такими документами. Педагогічні працівники та аспіранти кафедри підписали декларації про дотримання 
академічної доброчесності у ЛНУ.
Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. В університеті прийняте “Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти …” https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf і 
працює Центр забезпечення якості освіти https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf та 
призначено уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції.
Повноваженнями щодо надання консультацій з академічної доброчесності та інших правил академічної етики; 
розгляду заяв стосовно конфліктних ситуацій, конфлікту інтересів; забезпечення вирішення конфліктних ситуацій, 
пов’язаних з корупційними проявами, гендерним насильством, дискримінацією чи домаганнями наділена Комісія з 
питань етики та професійної діяльності (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Усі конфліктні ситуації вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті, зі залученням декана чи 
заступника декана із виховної роботи, а також на Вченій раді факультету міжнародних відносин. У разі не 
вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики та професійної 
діяльності ЛНУ. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf За час існування 
аспірантури при кафедрі міжнародних економічних відносин таких ситуацій не виникало.
Аспіранти університету мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства. 
Це передбачено Статутом (ст. 10.19.23) https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf та Правилами 
внутрішнього розпорядку ЛНУ (ст.5.1) https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf. 
Здобувачі третього рівня вищої освіти можуть, за потреби, звернутися за допомогою у Психологічну службу 
університету https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) 
“Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Періодичний перегляд освітньої програми передбачає: застосування механізму щорічного моніторингу окремих 
освітніх компонентів, а також освітньої програми в цілому; застосування механізму періодичного перегляду 
освітньої програми; залучення викладачів, аспірантів і зовнішніх стейкхолдерів до періодичного перегляду освітньої 
програми; інформування усіх зацікавлених сторін щодо оновлення ОП внаслідок її перегляду.
Вперше ОП підготовки доктора філософії за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” (за шифром 
056) була розроблена з урахуванням та узгодженням потреб (цілей, вимог та очікувань) щодо надання освітніх 
послуг, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, і запроваджена у 2016 році (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-056-Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf). Щороку, під час 
затвердження робочих навчальних програм(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) здійснювався 
поточний моніторинг компонентів ОП шляхом обговорення на засіданнях кафедри суттєвих аспектів, актуальних 
змін, нових наукових інтересів здобувачів. 
На засіданнях кафедри міжнародних економічних відносин за участю викладачів, представників аспірантів і 
зовнішніх стейкхолдерів обговорили освітні компоненти, результати навчання та цілі ОП у контексті тенденцій 
розвитку спеціальності. За результатами проведеного засідання кафедри ухвалили розглянути перспективи 
оновлення ОП підготовки доктора філософії за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”. Проєкт 
оновленої ОП, за результатами останнього перегляду, є у відкритому доступі (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-292-Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення якості ОП як внутрішні стейкхолдери. Вони беруть участь у розширених засіданнях кафедри 
міжнародних економічних відносин  під час обговорення освітніх компонентів, результатів навчання та цілей ОП. 
Окреме анкетування проводить Центр забезпечення якостi освiти та Центр монiторингу ЛНУ ім. І. Франка, за яким 
формується “Звіт за результатами опитування аспірантів” 
Відділ аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за 
вільним вибором в межах кожного року навчання. Аспіранти, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним 
вибором, до 01 березня поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального плану 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Самоврядування здобувачів третього рівня вищої освіти проінформоване про зміст ОП (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-292-Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf), про внутрішнє 
забезпечення якості ОП (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-292-
Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf), проінформоване про засідання кафедри, на яких обговорюють та 
розглядають зміни до ОП, результати внутрішнього контролю якості. Представники аспірантів включені, за їх 
згодою, до робочої групи, яка проводить оновлення ОП. 
Представники аспірантів беруть участь в обговоренні змін до ОП під час засідань кафедри. Також аспіранти 
регулярно залучаються до проведення наукових семінарів, що сприяє покращенню внутрішнього забезпечення 
якості ОП, адже обговорення, дискусії, зауваження, пропозиції учасників семінарів допомагають доповідачу 
вирішити проблемні аспекти дослідження.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Самоврядування здобувачів третього рівня вищої освіти проінформоване про зміст ОП (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-292-Mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny.pdf), про внутрішнє 
забезпечення якості ОП (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), 
проінформоване про засідання кафедри, на яких обговорюють та розглядають зміни до ОП, результати 
внутрішнього контролю якості. Представники аспірантів включені, за їх згодою, до робочої групи, яка проводить 
оновлення ОП (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-292-Mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny.pdf). Представники аспірантів беруть участь в обговоренні змін до ОП під час засідань 
кафедри. Також аспіранти регулярно залучаються до проведення наукових семінарів, що сприяє покращенню 
внутрішнього забезпечення якості ОП, адже обговорення, дискусії, зауваження, пропозиції учасників семінарів 
допомагають доповідачу вирішити проблемні аспекти дослідження.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті імені Івана Франка питання щодо сприяння працевлаштування випускників координує  Відділ 
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ( https://work.lnu.edu.ua/about/)
У ЛНУ ім. І. Франка вже три роки поспіль відбувається “День кар’єри ЄС”, куди залучають і аспірантів, зацікавлених 
в ідеї розвитку міжнародного співробітництва та кар’єри. (https://www.lnu.edu.ua/predstavnytstvo-yes-ta-l-vivs-kyy-
universytet-provodiat-den-kar-iery-yes-2019/). Представлені сайти з пошуку роботи (https://work.lnu.edu.ua/partners/). 
Також активно розвивається “майстерня кар’єри” (https://work.lnu.edu.ua/project/maysternia-kariery/).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Основні пропозиції та рекомендації можна відстежити під час аналізу анкетування, яке було  запропоновано пройти 
аспірантам. Аналіз анкетування дав змогу виокремити певні вади та розглянути пропозиції і рекомендації .
Рекомендовано “тісніше пов’язати перспективні напрями досліджень в ОП «Міжнародні економічні відносини» з 
тематикою дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти третього рівня”, збільшення часу навчання іноземної мови 
та введення фахових предметів іноземною мовою; збільшення тривалості педагогічної практики; під час вибору 
наукового керівника, більшу увагу звертати на спільний науковий напрям досліджень з аспірантом, що має бути 
підтверджено науковими публікаціями за останні 5 років у фахових або міжнародних видавництвах. Аспіранти 
пропонують також більше уваги присвятити набуттю здобувачами навиків підготовки наукових презентацій та 
доповідей, статей для міжнародних індексованих видань.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
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Акредитація ОП є первинною, зовнішній контроль якості не проводився.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах: - Обговорення та затвердження ОП 
кафедрою. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма є збалансованою, чи кредити присвоєно 
раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню програму. Позитивне рішення 
кафедри є підставою для передачі матеріалів методичній комісії факультету. - Обговорення та затвердження ОП 
науково-методичною комісією. До складу науково-методичної комісії входить професорсько-викладацький склад 
факультету. Висновок науково-методичної комісії є рекомендаційним для Вченої ради факультету. - Обговорення та 
затвердження ОП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету входить професорсько-
викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена рада факультету здійснює перевірку 
відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої ради є підставою для передачі матеріалів на 
розгляд Вченої ради Університету. - Обговорення та затвердження ОП Вченою радою Університету. При коригуванні 
ОП враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього 
процесу, що регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є: Центр забезпечення 
якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього процесу, Навчально-методичний відділ, Відділ аспірантури 
і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації,  Дорадчими та робочими органами є: Ректорат, Вчена рада 
Університету, Науково-технічна рада, Громадська рада, Студентський уряд, Приймальна комісія. 
Система внутрішнього забезпечення якості освіти включає два рівні – університетський та рівень факультетів. 
Контроль якості на університетському рівні здійснюється ректором університету, проректорами, Вченою радою 
університету та Центром забезпечення якості освіти, що визначає стратегію і перспективні напрями розвитку 
освітньої і наукової діяльності, визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, 
проводить оцінку якості освітньої та науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.
Контроль якості на рівні факультету реалізується Вченою радою факультету, деканом, заступниками декана, 
завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин, гарантом і науково-педагогічними працівниками 
кафедри. Такий контроль передбачає планування та реалізацію заходів внутрішнього контролю й аналіз їх 
ефективності, забезпечення умов для проведення зовнішнього контролю якості освітньої діяльності, контроль за 
організацією та якістю освітнього процесу, якістю розподілу навантаження, готовністю навчально-методичної 
документації, контроль за дотриманням графіку освітнього процесу.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Львівського національного університету імені Івана Франка 
регулюються:
Статутом Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
Колективним договором на 2017-2020 роки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
Положеннями про керівні, робочі та інші органи Університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/authority-documents/
Положеннями про структурні підрозділи університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/subdivisions-documents/
Положення про факультет міжнародних відносин https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/regfac_intrel.pdf
Документами про організацію та забезпечення якості навчального процесу https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/education-process/
іншими нормативно-правовими актами, доступними на офіційному сайті Львівського національного університету 
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

ОП «Міжнародні економічні відносини» була оприлюднена у відкритому доступі в мережі Інтернет на офіційному 
сайті Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет міжнародних відносини. Адреса веб-
сторінки: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-prohrama_292_MEV.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
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освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

ОП «Міжнародні економічні відносини» оприлюднена у відкритому доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті 
Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка у розділі 
«Акредитація» за посиланням: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-
prohrama_292_MEV.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Передбачені ОНП нормативні та вибіркові дисципліни сприяють науково-дослідній діяльності майбутніх докторів 
філософії з міжнародних економічних відносин, розширяють горизонт їх наукового пошуку та формують основу 
системно-аналітичного підходу, який важливий при написанні дисертації. Це підтверджується взаємозв’язками, які 
мають місце між змістом  навчальних дисциплін та темами дисертаційних досліджень. Так, наприклад, тема 
дисертації аспіранта Кричковського Тараса Орестовича «Перспективи диверсифікації світового ринку 
енергоресурсів на основі розробки альтернативних джерел енергії» корелюється з темами, які передбачені 
програмами дисциплін «Сучасні тенденції Міжнародних економічних відносин», «Природні ресурси та економіка 
навколишнього середовища», «Економічна історія і  економічні проблеми країн Центрально-Східної Європи».
Науковим інтересам аспірантки Козак Олени Сергіївни (тема дисертації «Банки з іноземним капіталом в 
економічному розвитку країн Центральної та Східної Європи») відповідають дисципліни «Сучасні тенденції 
міжнародних економічних відносин», «Міжнародні фінанси і макроекономіка відкритої економіки».
Кожна з включених в ОНП дисциплін допомагає поглибити знання основних положень і результатів сучасних 
наукових досліджень щодо проблем міжнародних економічних відносин, основних аспектів розвитку світового 
господарства, а також набути навики застосовування широкого кола інструментів аналізу соціальних явищ і 
процесів у у сфері міжнародних економічних відносин.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Повноцінну підготовку доктора філософії до дослідницької діяльності за спеціальністю забезпечують такі 
дисципліни: “Науковий семінар”, “Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”, “Методологія 
підготовки наукової публікації”, “Інформаційні технології та програмування”, “Інтелектуальна власність і трансфер 
технологій”, “Інновації та підприємництво”. Навчальний процес супроводжується проведенням лекцій, семінарів, 
практичних занять, самостійного навчання та науково-дослідних завдань. Внаслідок вивчення нормативних 
дисциплін аспірант набуває загальнонаукових компетентностей, формує системний науковий світогляд, опановує 
теоретичні засади наукового пошуку та методологію наукових досліджень. Вибіркові дисципліни забезпечують 
оволодіння універсальними навичками дослідника у сфері міжнародних економічних відносин, зокрема: здобуття 
глибинних знань і практичних навиків, які дають змогу аспіранту апробувати результати власних досліджень під час 
виступів на конференціях, публікувати наукові праці в українських фахових і міжнародних виданнях; формування 
навиків, які уможливлюють самоаналіз і саморозвиток під час підготовки науково-дослідницького інноваційного 
проекту; формування системи базових знань про сучасні інформаційні технології та розвиток знань про можливості 
діджиталізації за напрямами розкриття і вирішення проблем розвитку міжнародних економічних відносин.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінну підготовку доктора філософії до викладацької діяльності забезпечують такі дисципліни: “Педагогіка 
вищої школи”, “Психологія вищої школи” та “Педагогічна практика”. На вивчення дисциплін навчальним планом 
відведено 10 кредитів ЄКТС. Навчальні дисципліни аспірант опановує через відвідування лекційних і семінарських 
занять, самостійну роботу, а також шляхом проведення аудиторних занять зі студентами, оцінювання результатів їх 
навчання та аналізу проблемних ситуацій під час педагогічної практики. Внаслідок цього він отримує універсальні 
навики викладацької діяльності, зокрема: формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації 
освітнього процесу, а також педагогічної спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у вищій 
школі; формування знань про психологічні особливості діяльності студентів і викладачів в межах навчально-
виховного процесу та практичних психологічних вмінь і навиків, потрібних для розвитку ефективних методик 
викладання.
Порядок і форму проходження педагогічної практики регламентує “Положення про педагогічну практику аспірантів 
…” https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проходять затвердження на засіданні 
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кафедри міжнародних економічних відносин та плануються у рамках науково-дослідних тем. 
Кричковський Тарас Орестович «Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі розробки 
альтернативних джерел енергії».
Науковий керівник – проф. Грабинський І.М. має близько 10 публікацій з зазначеної тематики.

Анета Богумілівна Лех-Дебера «Соціально-економічні наслідки української трудової міграції у Республіку Польща».
Науковий керівник – проф. Грабинський І.М. має близько 5 публікацій з зазначеної тематики.

Козак Олена Сергіївна «Банки з іноземним капіталом в економічному розвитку країн Центральної та Східної 
Європи».
Науковий керівник – доц. Біленко Ю.І. має 3 публікації з зазначеної тематики.

Тарликов Роман Володимирович «Особливості розвитку ринку туристичних послуг у країнах Південної Європи»
Науковий керівник – доц. Гурняк І.Л. має 6 публікацій з зазначеної тематики.

Малаба Каумбу Блез  «Особливості економічного розвитку Африканських країн у постколоніальний період» 
Науковий керівник – доц. Кузенко Н.В. має 5 публікацій з зазначеної тематики.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

В межах ОП «Міжнародні економічні відносини» для проведення апробації результатів наукових досліджень 
Львівським національним університетом імені Івана Франка та факультетом міжнародних відносин надаються такі 
можливості:
• Факультетом міжнародних відносин видається Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія 
міжнародні відносини.
• Кафедрою міжнародних економічних відносин що два роки організовується Міжнародна наукова конференція 
«Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі».
• На  факультеті міжнародних відносин  діють Центр країн Північної Європи  
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-krajin-pivnichnoji-evropy, Інститут європейської інтеграції  
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/instytut-evropejskoji-intehratsiji, Центр міжнародної безпеки та партнерства 
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-mizhnarodnoji-bezpeky-ta-partnerstva, кабінет країнознавства та малий 
видавничий центр.
• Для проведення апробації результаті наукових досліджень слугують 5 наукових центрів: Інститут Європейської 
інтеграції https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/instytut-evropejskoji-intehratsiji, Центр країн Північної Європи 
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-krajin-pivnichnoji-evropy, Центр міжнародної безпеки і партнерства 
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-mizhnarodnoji-bezpeky-ta-partnerstva, Центр американських студій 
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/tsentr-amerykanskyh-studij, Інформаційний центр ЄС 
https://intrel.lnu.edu.ua/laboratory/informatsijnyj-tsentr-evropejskoho-soyuzu

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Аспіранти долучаються до міжнародної академічної спільноти шляхом публікації результатів досліджень у 
міжнародних виданнях (https://facebook.com/Monografia-Interdyscyplinarna-975432945824216/) 
(https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Transformacja-Srodowiska-Miedzynarodowego.-Tom-3-1.pdf), 
виступів на міжнародних конференціях (https://intrel.lnu.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-
ekoloho-ekonomichni-problemy-u-mizhnarodnij-torhivli), участі у літніх та зимових школах 
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/ifnul-winter-school-2020).
Відділ міжнародного співробітництва інформує про можливості навчання та стажування за кордоном. Аспіранти за 
спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” мають змогу отримати стипендії в рамках програми Еразмус . 
Перелік угод укладених ЛНУ зі закордонними університетами в рамках “Erasmus+” презентовано на сайті 
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/). На окрему увагу 
заслуговує інформація щодо PhD програм (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-
programs/phd-programs/). Зазвичай, найбільшим попитом користуються програми стажування та обміну: “Erasmus 
+”, “Horizon 2020” https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/, Програма академічної 
мобільності “Mevlana”, Програми обміну студентами та аспірантами з Альбертським університетом (Канада) та з 
Варшавським університетом (Польща) https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

За останні чотири роки наукові керівники і аспіранти активно брали участь у виконанні науково-дослідних робіт 
ЛНУ ім. І. Франка за темами: «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку світового ринку 
альтернативних джерел енергії». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 
0117U001404. Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2019 р. та «Інноваційні напрями розвитку 
зовнішньоекономічної політики України». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № 
держреєстрації: 0118U000606. Термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р., за якими опубліковані наукові 
праці, відображені у щорічному звіті про науково-дослідну роботу викладачів і аспірантів і впроваджені у 
навчальний процес. 
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Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Основним документом, що регулює питання дотримання академічної доброчесності є Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності … https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/reg-project.pdf 
У ЛНУ ведеться перевірка академічних текстів на наявність у них запозичень за допомогою системи Unicheck.
Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими повинні 
керуватися учасники освітнього процесу та наукової діяльності під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками ЛНУ та 
здобувачами ВО передбачає: дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності ЛНУ 
освітній, науковій, науково-технічній, мистецькій та інноваційній; виконання норм законодавства про авторське 
право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної 
інформації; утвердження в учасників освітнього процесу громадської позиції та відповідальності, контроль за 
дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти тощо.
Наукові керівники, аспіранти, інші викладачі підписують Декларації про дотримання академічної доброчесності, у 
яких зобов’язуються дотримуватися вимог наукової етики та правил академічної доброчесності.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В ЛНУ вживають заходи для недопущення порушень академічної доброчесності як науковими керівниками, так і 
аспірантами. Зокрема: 
Забезпечений доступ до платформ https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-
servis-poshuku-plahiatu/ перевірки публікацій і наукових робіт аспірантів, їх керівників на наявність плагіату. 
Призначено відповідальну особу, яка безпосередньо взаємодіє з особою, що здійснює перевірку робіт, створює 
відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання.
На рівні факультету міжнародних відносин декан призначив відповідальну особу - ас. Шипку Р. Й., який забезпечує 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату.
Організацію такої перевірки здійснюють завідувачі кафедр.
У разі виявлення порушення академічної доброчесності до наукових керівників та аспірантів вживають санкції, 
передбачені Положенням про забезпечення академічної доброчесності https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Зокрема, науковий керівник позбавляється можливості 
здійснювати наукове керівництво аспірантами та вноситься у реєстр порушників академічної доброчесності. 
Рішення приймає за кожним випадком окремо Комісія з етики та професійної діяльності 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/
Завдяки сумлінному дотриманню викладачами кафедри міжнародних економічних відносин стандартів академічної 
доброчесності, не було виявлено жодних порушень академічної доброчесності як науковими керівниками, так і 
аспірантами.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП «Міжнародні економічні відносини» є:
ОП «Міжнародні економічні відносини» є комплексною, загальною і багатовекторною, має міждисциплінарну 
специфіку, яка забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці;
ОП «Міжнародні економічні відносини» сприяє розвитку «soft skills»;
ОП «Міжнародні економічні відносини» дає можливість здобувачам вищої освіти сформувати індивідуальну 
освітню траєкторію;
Різнобічність освітніх компонентів ОП.

Слабкими сторонами ОП «Міжнародні економічні відносини» є:
Недостатнє використання додаткових спеціалізованих пакетів прикладних програм;
Відсутність викладання дисциплін за ОП «Міжнародні економічні відносини» на третьому рівні вищої освіти 
іноземною мовою;
Відсутність затвердженого стандарту вищої освіти за третім рівнем вищої освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП «Міжнародні економічні відносини» є:
Налагодження співпраці з новими потенційними роботодавцями;
Підвищення рівня академічної мобільності через залучення іноземних здобувачів вищої освіти за ОП «Міжнародні 
економічні відносини»;
Запрошення експертів для читання курсів (вибраних лекцій) для здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої 

Сторінка 22



освіти;
Розширення можливостей неформальної та інформальної освіти для здобувачів вищої освіти;
Удосконалення навчального плану через запровадження нових освітніх компонентів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 16.06.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК19 Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

36783intelect-vlas-i-
transf-tehnol.pdf

anMyl8raM8CnulLU
/LuCvJkW+6P++cU

+ED9pSzw6860=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК18 Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

36783it-ta-
programuvannia.pdf

iHqa5thC4GY5Ujfmi
q5oph5b97F+pwoS8

RABk57V468=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК17 Підготовка 
науково-інноваційого 
проекту

навчальна 
дисципліна

36783pidgotovka-
nip.pdf

yx6CTGfu2OW891oe
J1nfwPN+gQmaUD6

XpyZicg4P5ZM=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК16 Психологія 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

36783psyhol-vsh.pdf zIHG4EOfy/gp7qhg
G/z9U0FpqO/HM0T

b0y8C7QgGtXo=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК15 Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

36783metodol-
pidgot-nauk-
pulicacii.pdf

SJYGD1xYqFew886k
DTx0akVeFiD1AveJk

N/YyJATYzk=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК14 Педагогіка 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

36783pedagogika-
vsh.pdf

vBqX0PSTgjNycwU/
xY4fWRRJc/dnoRTc

mCGyzYoytAk=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК13 Стратегічне 
моделювання у 
прийнятті політичних, 
економічних та 
бізнесових рішень

навчальна 
дисципліна

36783strateg-model-
u-prujn-pol-ekon-ta-

biz-rishen.pdf

PnzQzWIaK9CL3qgh
iM9AoMr3LWgZWH

QPsBsBQnJulAg=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК12 Міжнародні 
фінанси і 
макроекономіка 
відкритої економіки

навчальна 
дисципліна

36783mizhnar-
finansy-ta-

makroekon-vidkryt-
ekonom.pdf

vwEmr7ZbySPROox
KjnvTsKaTNxKtZft3

+YOlf1A9ThE=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК11 Економічна 
історія та економічні 
проблеми країн 
Центрально-Східної 
Європи

навчальна 
дисципліна

36783ekon-ist-ta-
ekon-problemy-

cse.pdf

j5fFoph0xGvhumHte
4EgZr5P/CXtUUGi7

8/T5yoAe1k=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК10 Регіональна 
економіка

навчальна 
дисципліна

36783region-
ekonom.pdf

IQg2POoPO3o+PcE
MNfvmzpUY7qbwqr
wwNC7OiWOI/7U=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК9 Природні ресурси 
та економіка 
навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

36783pryrodni-res-
ta-ekonom-navkol-

seredov.pdf

GA30sD35QdBm7C3
/jGi1x0f8Yf/IAcN/eA

q5Ae9x1pI=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК8 Альтернативні 
теорії міжнародної 
торгівлі

навчальна 
дисципліна

36783alternatyvni-
teorii-int-torgivli.pdf

y0rEQT3j0hnurn/A+
GV4pfRiKaY6JvprJw

KLoLQtgQU=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК7 Порівняльна 
політична економія

навчальна 
дисципліна

36783porivnialn-
polit-ekonom.pdf

tfGhSgutJ//lo5tDWX
pWQocumNij01PW3

NzSJs/U2n0=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК6 Теорія навчальна 36783teoria-mizhn- H7if98X2Ph041AyLr Мультимедійний проектор- 



міжнародної торгівлі 
та економічна 
політика

дисципліна torgivli-ta-ekonom-
polityka.pdf

nh3lsJi1VbAQLa2ugt
nUeZu5H4=

30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК5 Сучасні теорії 
міжнародної 
економіки

навчальна 
дисципліна

36783such-teorii-
mizhn-

ekonomiky.pdf

D7Yh3y9Tn1gv1UML
OVxQd0rtvdVlBK/L

Cdx3auxmNgY=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК4 Іноземна мова за 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

36783inoz-mova.pdf KA9rrU/9HUalwP6H
o1/FUYXuNYxfHKsI

671uELtjm4Y=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК3 Філософія навчальна 
дисципліна

36783philosofia.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJ
FJ7uKUUk6xTOMn
mqHk9pEqHb5o=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК2 Науковий семінар навчальна 
дисципліна

36783nauk-
seminar.pdf

5dkLNepfnP5QQ+4R
L/LjmuOQ8Me1dSm

ZSgZgEgt/XXk=

Методичні матеріали

ОК1 Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин

навчальна 
дисципліна

36783such-tendenc-
intr-ekonom-

vidnos.pdf

QZ1ryCTAx0/6x1JiH
hpyVR+Ynk3tv1XYZ

L/ksJ0dc2A=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК20 Інновації і 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

36783innovacii-ta-
pidpryemnyctvo.pdf

bUiT3ShqD00Rgz8b
XVwg7cVCa3KnE9G

WLs/SF5jwJ0s=

Мультимедійний проектор- 
30.12.2011р., ноутбук – 2012р., 
настінна дошка, проекційний 
екран

ОК21 Педагогічна 
практика

навчальна 
дисципліна

36783ped-
praktyka.pdf

qstUCXk46KVcvBIA
YVMcsNCFZL9hHj/l

zd3kMAzaUAI=

Методичні матеріали

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 ОК17 
Підготовка 
науково-
інноваційого 
проекту

Yakhontova T. “The 
authors have wasted 
their time...”: Genre 
features and language 
of anonymous peer 
reviews Topics in 
Linguistics. 2019. Vol. 
20. Iss. 2. P. 67–89. 
(Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., 
Bekar M., Doroholschi 
C., Yakhontova T. 
Studying and 
developing local writing 
cultures: An 
institutional 
partnership project 
supporting transition in 
Eastern Europe’s higher 
education University 
Writing in Central and 
Eastern Europe: 
Tradition, Transition, 
and Innovation Ed. by 
M. Chitez, 
C. I. Doroholschi, 
O. Kruse, L. Salski, 



D. Tucan. Cham : 
Springer, 2018. P. 29–
44. (WoS)
3. Yakhontova T. 
Theory and Concepts of 
English for Academic 
Purposes, Ian Bruce. 
Palgrave Macmillan, 
Houndmills (2015). 
228 p. Journal of 
English for Academic 
Purposes. 2016. Vol. 21. 
P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language 
writing in Ukraine: 
Indefinite past but 
promising future? 
Second Language 
Writing in the Global 
Context: Represented, 
Underrepresented, and 
Unrepresented Voices / 
ed. by T. Silva, J. Wang, 
J. Paiz, C Zhang. Beijing 
: Foreign Language 
Teaching and Research 
Press, 2016. P. 239–
258.
5. Yakhontova T. A 
linguistic and didactic 
model of teaching 
English research article 
writing to doctoral 
students. Іноземна 
філологія. 2018. 
№ 131. С. 166–173. 
(Index Copernicus)

Конференції за 5 
років:
1. Yakhontova T., 
Bekar M. 
Communicating the 
writing process: How 
thesis writers speak 
about their experiences. 
1st Literacy Summit, 1-3 
November 2018, Porto 
(Portugal).
2. Yakhontova T. The 
genre of anonymous 
peer review: Structure 
and language. ІІ 
Міжнародна науково-
практичнf 
конференція 
‘Комунікація у 
сучасному соціумі” 
(Львів, 8 червня 
2018 р.). 3. 
Яхонтова Т. В. Сучасна 
англомовна наукова 
комунікація. 
Міжвузівський 
круглий стіл Одеса-
Дрогобич “Англійська 
мова у 21 столітті: 
спосіб мислення, 
професійної 
комунікації та діалогу 
культур”( 8 квітня 
2016 р., м. Дрогобич).
4. Yakhontova T. 
Literacy situation in 
Ukraine. Meeting of 
COST ACTION IS1401 
“Strengthening 
Europeans’ Capabilities 
by Establishing the 
European Literacy 
Network”, April 19-20, 



2016, Ljubljana 
(Slovenia).

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 ОК15 
Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації

Yakhontova T. “The 
authors have wasted 
their time...”: Genre 
features and language 
of anonymous peer 
reviews Topics in 
Linguistics. 2019. Vol. 
20. Iss. 2. P. 67–89. 
(Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., 
Bekar M., Doroholschi 
C., Yakhontova T. 
Studying and 
developing local writing 
cultures: An 
institutional 
partnership project 
supporting transition in 
Eastern Europe’s higher 
education University 
Writing in Central and 
Eastern Europe: 
Tradition, Transition, 
and Innovation Ed. by 
M. Chitez, 
C. I. Doroholschi, 
O. Kruse, L. Salski, 
D. Tucan. Cham : 
Springer, 2018. P. 29–
44. (WoS)
3. Yakhontova T. 
Theory and Concepts of 
English for Academic 
Purposes, Ian Bruce. 
Palgrave Macmillan, 
Houndmills (2015). 
228 p. Journal of 
English for Academic 
Purposes. 2016. Vol. 21. 
P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language 
writing in Ukraine: 
Indefinite past but 
promising future? 
Second Language 
Writing in the Global 
Context: Represented, 
Underrepresented, and 
Unrepresented Voices / 
ed. by T. Silva, J. Wang, 
J. Paiz, C Zhang. Beijing 
: Foreign Language 
Teaching and Research 
Press, 2016. P. 239–
258.
5. Yakhontova T. A 
linguistic and didactic 
model of teaching 
English research article 
writing to doctoral 
students. Іноземна 
філологія. 2018. 
№ 131. С. 166–173. 
(Index Copernicus)

Конференції за 5 
років:
1. Yakhontova T., 
Bekar M. 
Communicating the 
writing process: How 
thesis writers speak 
about their experiences. 
1st Literacy Summit, 1-3 
November 2018, Porto 
(Portugal).
2. Yakhontova T. The 
genre of anonymous 



peer review: Structure 
and language. ІІ 
Міжнародна науково-
практичнf 
конференція 
‘Комунікація у 
сучасному соціумі” 
(Львів, 8 червня 
2018 р.). 3. 
Яхонтова Т. В. Сучасна 
англомовна наукова 
комунікація. 
Міжвузівський 
круглий стіл Одеса-
Дрогобич “Англійська 
мова у 21 столітті: 
спосіб мислення, 
професійної 
комунікації та діалогу 
культур”( 8 квітня 
2016 р., м. Дрогобич).
4. Yakhontova T. 
Literacy situation in 
Ukraine. Meeting of 
COST ACTION IS1401 
“Strengthening 
Europeans’ Capabilities 
by Establishing the 
European Literacy 
Network”, April 19-20, 
2016, Ljubljana 
(Slovenia).

45295 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Декан 0 ОК14 
Педагогіка 
вищої школи

Герцюк Д. Українське 
педагогічне 
товариство «Рідна 
школа»: етапи 
становлення та 
розвитку Товариство 
“Рідна школа”: історія 
і сучасність / Дмитро 
Герцюк / Науковий 
альманах / Упоряд. і 
наук. ред. Д. Герцюк і 
П. Сікорський – Ч. 9. – 
Львів, 2016. – С. 21–
35.
2. Hertsyuk Dmytro. 
Ukrainian Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
End of the 19th 
Centuries to the 1930 s. 
// CZECH-POLISH 
HISTORICAL AND 
PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 
8/2016/1. –S. 77–87.
3. Герцюк Д. 
Українська приватна 
школа у Львові: 
витоки і основні віхи 
становлення / Дмитро 
Герцюк // Розвиток 
української та 
польської освіти і 
педагогічної думки 
(ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: 
Приватна освіта в 
Україні і Польщі: 
історико-педагогічні 
аспекти становлення, 
сучасний стан і 
перспективи 
розвитку: зб. наук. 
пр.; за ред. Д. Герцюка 
і І. Мищишин. – 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2016. – С. 38–
51.
4. Герцюк Д. 



Народний університет 
«Самоосвіта» у Львові 
(1930–1939 рр.): 
організаційно-змістові 
аспекти діяльності / 
Дмитро Герцюк 
/Rozwój polskiej   i 
ukraińskiej teorii i 
praktyki pedagogicznej 
na przestrzeni XIX – 
XX wieku. – T.5.: 
Educacja doroslyh w 
Polsce i na Ukrainie 
XIX-XXI w [Zared. A. 
Haratyk, N. 
Zayachkivska]. – 
Wrocław, 2015.– S.43–
53.
5. Герцюк Д. 
Особливості 
реформування 
загальноосвітньої і 
професійної шкіл 
Польщі у повоєнний 
період (середина 40-х 
– початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро 
// Наукові записки 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя. 
Психолого-
педагогічні науки. – 
2015. –№ 4.– С. 188–
193.
6. Герцюк Д. Внесок 
Лева Ясінчука у 
налагодження 
культурно-освітніх 
зв’язків Товариства 
“Рідна школа” з 
українською 
еміграцією Північної 
Америки (20-30-ті рр. 
ХХ ст.) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Львів: 
ЛНУ ім. І.Франка, 
2018. – Вип. 33. – С. 
14–23. 
7. Dmytro Hertsiuk. 
Improving Vocational 
Education Teacher 
Training at Lviv 
University within the 
Framework of the 
Erasmus+ project ITE-
VET / Dmytro 
Hertsiuk, Nataliya 
Horuk, Tetyana 
Ravchyna // Improving 
teacher education for 
applied learning in the 
field of VET / Thomas 
Deißinger, Vera Braun 
(ed.) - Münster, New 
York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P. 181–
203 
За останні п’ять років 
брав участь у понад 30 
конференціях, 
наукових проектах 
зокрема:
1. Еразмус+  Проект 
(№ 574124-EPP-1-
2016-1-DE-EPPKA2-
CBHE-JP) 
«Вдосконалення 



освіти вчителів для 
прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти» 
(«Improving Teacher 
Education for Applied 
Learning in the Field of 
Vocational 
Education»), 
ініційованого 
Університетом 
Констанци 
(Німеччина) (2016—
2018). Співкерівник 
робочої групи 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
2. ЄС TEMPUS 
“DIMTEGU – розробка 
і впровадження 
багатомовних 
викладацьких освітніх 
програм в 
університетах Грузії і 
України” (2013–2016).
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1. Яворская А. 
Интеллектуальное 
право Украины в 
системе права 
Украины / Яворськая 
А. // Очерки права 
интеллектуальной 
собственности. - 
Сборник статей. Отв. 
ред. И. В. Спасибо-
Фатеева. Харьков. 
Право. 2018. С. 463-
486. (1,1 друк. арк.)
2. Яворська О. Vivere 
est cogitare / О. 
Яворська // Актуальні 
проблеми приватного 
права. Збірник 
наукових праць до 85-
ти річчя з дня 
народження і 55-ти 
річчя науково-
педагогічної та 
громадської 
діяльності 
Володимира 
Васильовича Луця. - 
Тернопіль. 
Підручники і 
посібники, 2018. С. 73-
93. 336с. (0,9 друк. 
арк.)  
3. Яворська О. Вихід 
учасника з товариства 
з обмеженою 
відповідальністю: 
порядок, правові 
наслідки / О. 
Яворська // Актуальні 
проблеми соціального 
права - Випуск 8. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми реалізації 
і захисту прав людини 
в світлі Загальної 
декларації прав 
людини (до 70-річчя з 
дня ухвалення) 14 
грудня 2018 року. 
Львів. «ГАЛИЧ-
ПРЕС». 2018. С. 22-27. 



412 с. (0,3 друк. арк.).
4. Яворська О. Захист 
особи у зв’язку з 
обробкою її 
персональних даних: 
досвід ЄС / О. 
Яворська О. // 
Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). [у 
2-х част.]. – Частина 2. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 290-
294. 307 с. (0, 28 друк. 
арк.) 
5. Яворська О. 
Корпоративний 
договір у 
законодавстві 
України: окремі 
проблеми правового 
регулювання / О. 
Яворська // Актуальні 
проблеми 
реформування 
правової системи. - 
Збірник матеріалів 
ХVІ Міжнар. наук.-
практ. конф. Луцьк 16-
17 червня 2019 року. 
Волинь. Друк. 298 с. С. 
227-230. (0,29 друк. 
арк.)
6. Яворська О. 
Особливості 
правового положення 
корпоративного 
фонду акціонерного 
товариства. / О. 
Яворська // Правовий 
захист корпоративних 
прав за 
законодавством 
України та країн 
Європейського Союзу. 
- Збірник наукових 
ПРАЦЬ за 
матеріалами XVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 27-28 
вересня 2019 року м. 
Івано-Франківськ, С. 
284-288. (0,25 друк. 
арк.)
7. Яворська О. 
Сторони 
корпоративного 
договору. Україна в 
умовах реформування 
правової системи: 
сучасні реалії та 
міжнародний досвід / 
О. Яворська // 
Матеріали  IV 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції. - 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет, 5-6 квітня 
2019 р. Тернопіль. 
Економічна думка, 
2019. Т. 2. С. 74-78. 
228 с. (0,25 друк. 
арк.). 
8. Яворська О. 
Законодавчі новели у 
сфері колективного 
управління 
майновими 
авторськими правами. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXV звітної науково-
практичної 
конференції. Ч. 1. 7-8 
лютого 2019 р., м. 
Львів. – Львів, 2019. – 
С.196-202. (0,3 друк. 
арк.)
9. Яворська О. Право 
на захист 
персональних даних. 
Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права: матеріали 
третьої всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 
17-18 травня 2019 р.). 
Львів: юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім.. І. 
Франка, 2019. С. 199-
205. Збірник 
матеріалів третьої 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права» (м. Львів, 17-18 
травня 2019 року). 
Львів: юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім.. І. 
Франка, 2019. 218 с. За 
заг. ред. О.С. 
Яворської. (0, 29 друк. 
арк.)
10. Яворська О. С. 
Правове регулювання 
обігу цінних паперів : 
навч. посібник / О. С. 
Яворська. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 336 с. 
– (27,09 друк. арк.).
1. Яворська О. С. 
Охорона авторських і 
суміжних прав у разі 
їх порушення з 
використанням 
мережі Інтернет. 
Право України. 2018. 
№ 1 (0,6 друк. арк.)
2. Яворська О. 
Договори щодо 
розпорядження 
майновими правами 
інтелектуальної 
власності за 
законодавством 
України. Вроцлавсько-



Львівський 
юридичний збірник. 
2017. № 8. С. 153-165.( 
0, 5 друк. арк.)
1. Яворська О.С. 
Законодавчі новели 
щодо захисту 
авторських і суміжних 
прав у разі їх 
порушення з 
використанням 
мережі Інтернет. 
Національний 
університет «Одеська 
юридична академія». 
Часопис цивілістики. 
Науково-практичний 
журнал. 2017. Випуск 
26. С. 29-33. Одеса, 
2017. 116 с. (4 друк. 
арк.)
11. Яворська О. С. ІТ 
право: поняття, 
засади, особливості. 
Актуальні проблеми 
соціального права. 
Випуск 5. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Українська правнича 
наука: основні 
тенденції розвитку в 
умовах 
євроінтеграції». 10 
листопада 2017 року. 
Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2017. С. 32-36. 
218 с. (0.2 друк. арк.)
12. Яворська О. С. 
Право на дивіденди: 
бажане та дійсне. 
Корпоративне право 
України та країн 
Європейського Союзу: 
новели законодавства 
[текст]: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами XVІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (5-6 
жовтня 2018 р., м. 
Івано-Франківськ). 
НДІ приватного права 
і підприємництва 
імені акад. Ф. Г. 
БурчакаНАПрНУкраї
ни; за ред. д-ра юрид. 
наук, акад. 
НАПрНУкраїни В. В. 
Луця. Івано-
Франківськ, 2018. С. 
189-193. 199 c. (0.2 
друк. арк.)
13. Яворська О. ІТ 
право як паралель, як 
альтернатива чи як 
виклик. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXІV звітної науково-
практичної 
конференції. Ч. 1. 7-8 
лютого 2017 р., м. 
Львів. Львів, 2018. 
С.227-230.  (0,2 друк. 
арк.)
14. Яворська О.С. 
Охорона прав 



інтелектуальної 
власності науково-
педагогічних 
працівників: 
здобутки, 
перспективи, 
проблеми / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2017. – 
Випуск 63. – С.113 – 
120. – (0,4 друк. арк.)
15. Яворська О.С. 
Завдання та 
пріоритети у сфері 
правової охорони 
інтелектуальної 
власності / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Право України. – 
2016. – Випуск 11. – С. 
92-100. – (0,5 друк. 
арк.)
16. Яворська О., 
Суханов М., Федорчук 
Ю., Лубчук О. Кому 
належить скіфське 
золото? Однозначна 
відповідь на складне 
питання 
Амстердамського 
окружного суду / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Право України. – 
2017. – Випуск 1. – 
С.127-139. (0,6 друк. 
арк.) 
17. Яворська О.С. 
Теорія та практика 
застосування 
презумпції творчого 
характеру праці, 
результатом якої є 
об’єкт інтелектуальної 
власності / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2017. – 
Випуск 64. – С. 175 – 
182. (0,3 друк. арк.)
18. Яворська О.С. 
Презумпція творчого 
характеру праці, 
результатом якої є 
об’єкт 
інтелектуального 
права: теорія та 
практика 
застосування / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Національний 
університет «Одеська 
юридична академія». 
Часопис цивілістики. 
Науково-практичний 
журнал. – 2017. – 
Випуск 23. – С.78-83. 
(0,3 друк. арк.)
19. Яворська О. С. 
Договір як правова 
форма використання 
оборотоздатних 
засобів 
індивідуалізації 



суб’єктів 
господарювання, 
товарів, робіт, послуг / 
Олександра 
Степанівна Яворська 
// Торговельні марки, 
комерційні 
найменування та інші 
засоби 
індивідуалізації 
суб’єктів 
господарювання: 
проблеми 
правозастосування : 
збірник матеріалів 
круглого столу (Львів, 
30 листопада 2016 р.) 
– Львів: юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. 
І.Франка. – 2016. – 126 
с. – С.116-124. (0,35 
друк. арк.)
20. Яворська О. С. 
Статус науково-
педагогічного 
працівника як суб’єкта 
авторського права / О. 
Яворська // Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми права 
інтелектуальної 
власності в Україні та 
ЄС : збірник 
матеріалів ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 25-
26 жовт. 2016 р.). – К. : 
Київ. ун-ет права НАН 
України, 2016. – С. 
115-119. (0,25 друк. 
арк.)
21. Яворська О. Місце 
інтелектуального 
права в системі права 
України / О. Яворська 
// Методологія 
приватного права 
(теоретичний дискурс 
та практичне 
застосування) : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Київ, 10 червня 2016 
р.). К.: НДІ 
приватного права і 
підприємництва імені 
академіка Ф.Г. 
Бурчака НАПрН 
України, 2016. – С. 
102-106. (0,2 друк. 
арк.)
22. Яворська О. С. 
Договір ескроу для 
корпоративної 
практики / О. С. 
Яворська // 
Корпоративне право 
України та інших 
європейських країн: 
шляхи гармонізації : 
збірник наукових 
праць за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 6 – 7 
жовтня 2017 року. – 
Івано-Франківськ : 
Юрид. ін-т 
Прикарпат. нац. ун-ту 
ім. В. Стефаника, 2017. 



- С. 277-281. (0,22 
друк. арк.).
23. Яворська О. C. ІТ-
право: поняття, зміст, 
засади, / О. C. 
Яворська // Україна в 
умовах реформування 
правової системи: 
сучасні реалії та 
міжнародний досвід : 
збірник матеріалів ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Тернопіль, 21-
22 квіт. 2017 р.). – 
Тернопіль : Юрид. ф-
т. Тернопіл. нац. екон. 
ун-ту, 2017. – С. 279-
282 (0,28 друк. арк.). 
24. Яворська О. С. 
Зловживання 
інтелектуальними 
правами / О.С. 
Яворська // Правова 
адаптації 
законодавства 
України до умов 
внутрішнього ринку 
ЄС : матеріали 
Міжнародної 
інтернет-конференції, 
присвяченої пам’яті 
І. В. Шерешевського. – 
Одеса : НУ «Одеська 
юридична академія», 
2016. – С. 24-26 (0,15 
друк. арк.).
25. Яворська О. 
Науково-педагогічний 
працівник як суб’єкт 
наукової творчості / 
Яворська О. // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXІІІ звітної науково-
практичної 
конференції. Ч. 1. 7-8 
лютого 2017 р., м. 
Львів. – Львів, 2017. – 
С.248-251. (0,24 друк. 
арк.)
26. Яворська О. С. 
Електронні договори з 
електронними  
грошима чи 
договірний грабіж // 
Актуальні проблеми 
приватного права: 
договір як правова 
форма регулювання 
приватних відносин. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 95-ій 
річниці з дня 
народження доктора 
юридичних наук, 
професора, член-
кореспондента АН 
УРСР В. П. Маслова 
(Харків, 17 лютого 
2017р.) – Харків.: 
Право, 2017. – С. 71-74 
– 338 с.  (0,22 друк. 
арк.) 
27. Яворська О. С. Про 
права медичне, 
біржове, 
інтелектуальне, 



корпоративне та інші 
у системі права 
України / Науково-
методологічні 
проблеми викладання 
цивілістичних 
дисциплін в 
юридичних ВНЗ та 
факультетах України: 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 16 
березня 2016 р. (м. 
Київ). / За заг. ред. 
професорів Ю. Л. 
Бошицького, В. В. 
Луця, Р. Б. Шишки, 
доцента О. В. 
Чернецької. – Львів: 
«Галицька видавнича 
спілка», 2016. – С. 85-
87. – 200 с. (0,2 друк. 
арк.).
28.  Яворська О. С. 
Судження про методи 
/ Проблеми 
цивільного права та 
процесу: тези доп. 
учасників наук.-
практич. конф., 
присв’яч.. світлій 
пам’яті О.А. Пушкіна, 
19-20 травня 2017р. / 
МВС України, Харків, 
нац.. ун-т внутр. 
справ: Харків, 
обласний осередок 
Всеукр. громад. орг. 
«Асоціація цивілістів 
України». – Харків: 
ХНУВС, 2017. – С. 106-
109. – 392 с. (0,2 друк. 
арк.)
29.  Яворська О. С. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні результати навчання 

ОП
Методи навчання Форми та методи оцінювання

ОК19 Інтелектуальна власність і трансфер технологій

РН10 - Вміння здійснювати системний 
аналіз приватно-правових явищ у 
сфері інтелектуальної власності та 
трансферу технологій, встановлювати 
специфіку новітніми методами, 
показувати переваги розроблених 
методик наукового пошуку щодо 
авторських, суміжних прав, 
промислової власності, створювати 
наукові групи, співпрацювати з 
юридичними компаніями для 
впровадження результатів досліджень. 
Забезпечувати права інтелектуальної 
власності через видавничу діяльність 
стосовно нових методів визначення та 
вдосконалення і адаптації відомих 
методів до нових правових проблем у 
сфері інтелектуального права. Обмін 
досвідом з проблем інтелектуального 
права через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, 
конференцій.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН11 - Вміння здійснювати юридичну 
кваліфікацію приватно-правових 
явищ, встановлювати закономірності 
між структурою зобов’язань у сфері 
інтелектуальної власності та їх  
юридичними наслідками, аналізувати 
залежності властивостей договорів 
щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності від 
характеристик їх істотних умов, 
встановлювати основні чинники 
побудови цивільно-правових 
договорів, що визначають їх здатність 
адекватно регулювати приватно-
правові відносини. Адаптація 
міжнародно-правових стандартів (в 
тому числі стандартів ЄС) у сфері 
інтелектуальної власності в Україні. 
Вміння прогнозувати вплив правових 
реформ у сфері інтелектуальної 
власності на економічні процеси у 
державі.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН39 - Знання сучасних концепцій 
інтелектуальної власності. Розуміння 
творчої діяльності яквідносин, що 
регулюються інтелектуальним правом. 
Знання про право інтелектуальної 
власності як інститут права та галузь 
законодавства: суб'єктів, об'єкти та 
зміст правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. Розуміння 
механізмів реалізації суб'єктивних 
прав у сфері  інтелектуальної  
власності, охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік



РН61 - Представляти результати 
досліджень, що стосуються 
авторського, патентного права, 
договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної 
власності у міжнародних рейтингових 
журналах, порівнювати результати 
власних досліджень у сфері 
інтелектуального права зі світовими 
аналогами, об’єднувати зусилля 
різних наукових груп для вирішення 
комплексних завдань авторського 
права та промислової власності. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

ОК18 Інформаційні технології та програмування

РН4 - Вміння аналізувати методи 
дисципліни щодо поточної і 
майбутньої науково-педагогічної 
діяльності; обирати засоби 
комп’ютерного забезпечення для 
організації практичної роботи; 
застосовувати прийоми теоретичного і 
практичного аналізу інформаційних 
технологій; будувати наукові і 
педагогічні види робіт з 
використанням комп’ютерів; 
організувати навчальну роботу 
слухачів курсів вивчення 
інформаційних технологій.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняття
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН40 - Знання сучасних концепцій 
розвитку інформаційних технологій. 
Розуміння системи базових знань 
сучасних інформаційних технологій з 
елементами програмування до 
відповідної тематики наукових 
досліджень Знання про методи 
практичного використання 
стандартних засобів операційної 
системи комп’ютера та методики 
організації науково-педагогічної 
роботи з використанням комп’ютерів. 
Розуміння механізмів та методів 
організації експериментальної, 
наукової і педагогічної роботи з 
використанням комп’ютерів.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняття
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН24 - Здатність виявляти актуальні 
проблеми тематики дослідження, 
здійснювати їх теоретичний аналіз та 
шукати можливі шляхи вирішення. 
Здатність до організації власної 
наукової діяльності та системного 
критичного мислення. Здатність до 
якісного та професійного виконання 
поставленого завдання. Здатність 
окреслювати шляхи, засоби 
вдосконалення власних професійно-
педагогічних знань, умінь, розвитку 
особистісних рис, значущих для 
педагогічної та наукової діяльності.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняття
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН21 - Володіння навиками 
використання сучасних форм 
взаємодії наукових і освітніх установ з 
громадськістю, методикою організації 
навчальної роботи студентів і слухачів 
курсів з предмету інформаційних 
технологій; популяризація типових 
сучасних методик організації наукової 
і навчальної роботи з використаням 
комп’ютерів.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняття
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН10 - Вміння здійснювати критичний 
аналіз знань про можливості сучасних 
комп’ютерів щодо практичного 
застосування у наукових 
дослідженнях, здатність застосування 
сучасних прийомів формування 
теоретичних знань і практичних 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняття
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік
МО7 – Оцінювання виконання 



навичок проектування і наукових 
розробок з використанням 
інформаційних технологій.

інтерактивних методів

ОК17 Підготовка науково-інноваційого проекту

РН36 - Знання про види наукових 
публікацій, структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових 
видань, форму і зміст запиту на 
фінансування науково-інноваційного 
проекту.

МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН1 - Апробація результатів 
дисертаційної роботи на міжнародних 
і вітчизняних наукових конференціях. 
Вміння прогнозувати результати 
виконання науково-інноваційного 
проекту, їхню наукову новизну та 
практичну цінність.

МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН46 - Практичні навички підготовки 
науково-інноваційного проекту.

МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН6 - Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.

МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

ОК16 Психологія вищої школи

РН55 - Уміння застосовувати знання 
про психологічні особливості осіб, які 
беруть участь у навчально-виховному 
процесі у вищій школі, та знання про 
механізми функціонування психічних 
процесів і явищ, які 
супроводжуютьвикладацьку 
діяльність.
Уміння та навички  ефективного 
управління навчально-виховним 
процесом у ВНЗ в рамках дисципліни, 
яка викладається. 
Уміння діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні обмеження 
та переваги; здатність за потреби 
корегувати    навчальний стиль 
студента.  Уміння вивчати навчальну 
мотивацію студентів та ефективно 
стимулювати їх до навчання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН65 -  Знання сучасних теорій і 
концепцій педагогічної та вікової 
психології у царині навчання 
дорослих. Розуміння механізмів 
психічних процесів, які беруть участь у 
засвоєнні знань, формуванні умінь та 
навичок у професійній підготовці 
студентів у вищій школі.
Розуміння механізмів научіння, 
сутності мотивації до навчання та 
інших видів діяльності.
Знання механізмів взаємодії студентів 
у групі та розвитку команди.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН25 - Здатність до критичного 
аналізу теорій та концепцій, що є 
підґрунтя сучасних методик 
викладання у вищій школі. 
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального 
матеріалу, обирати та/або створювати 
засоби та стилів викладання, адекватні 
змісту навчального матеріалу та 
аудиторії. Уміння формувати власну 
обґрунтовану позицію щодо  

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



розв’язання проблем, які стосуються 
викладання у вищій школі.

РН54 - Розуміння суспільної ролі 
вищої школи як інститут соціалізації 
людини.
Уміння керувати груповими 
процесами у студентській академічній 
групі та  створювати команди для 
реалізації навчальних та наукових 
проектів.
Уміння планувати власний час і 
кар’єру, демонструючи студентам 
зразок оптимального використання 
особистісних та професійних ресурсів у 
постановці і досягненні професійних 
цілей.
Володіння прийомами та техніками 
самооцінки  мотивації професійної 
діяльності та засобами саморегуляції 
переживань та вольових процесів.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН62 -  Володіння комунікативними 
уміннями і навичками, необхідними 
викладачу для ефективної 
самопрезентації, публічного виступу, 
конструктивної міжособової та 
особистісно-групової взаємодії у ході
навчально-виховної діяльності.
Уміння гнучко застосовувати засоби 
безпосередньої та опосередкованої 
взаємодії з колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних методичних 
розробок (в рамках методичних 
семінарів, науково-практичних 
конференцій тощо).

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК15 Методологія підготовки наукової публікації

РН67 - Необхідні знання і практичні 
навички публікації в міжнародних і 
вітчизняних фахових періодичних 
виданнях результатів 
експериментальних досліджень.

МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН1 -  Апробація результатів 
дисертаційної роботи на міжнародних 
і вітчизняних наукових конференціях. 
Вміння прогнозувати результати 
виконання науково-інноваційного 
проекту, їхню наукову новизну та 
практичну цінність.

МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН6 - Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.

МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН36  - Знання про види наукових 
публікацій, структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових 
видань, форму і зміст запиту на 
фінансування науково-інноваційного 
проекту.

МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

ОК14 Педагогіка вищої школи

РН30 - Здатність критично оцінювати 
власні педагогічні уміння відповідно 
до інноваційних підходів, визначати 
інноваційні моделі, технології 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та приймати 
рішення щодо їхнього застосування, 

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



оцінювати власну відповідальність як 
викладача в організації навчання, 
взаємодії зі студентами, окреслювати 
шляхи, засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, умінь, 
розвитку особистісних рис, значущих 
для педагогічної діяльності.

РН31 - Здатність налагоджувати 
контакт, організовувати діалогічне 
спілкування зі студентами відповідно 
до їхніх психологічних особливостей, 
дотримуватися норм педагогічної 
етики та педагогічного такту, обирати 
й застосовувати доцільні стилі 
педагогічної поведінки у конфліктних 
ситуаціях, доцільні способи 
розв’язання конфліктів зі студентами, 
викладачами,уміння вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну науково-
педагогічну позицію на 
демократичних засадах.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН25 - Здатність критично 
аналізувати зміст навчальних 
дисциплін за фахом та узгоджувати 
його з набутим досвідом й 
професійною діяльністю майбутніх 
фахівців, критично оцінювати власні 
уміння застосовувати організаційно-
методичні форми навчання у вищій 
школі, аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до навчального 
процесу, пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН56 - Уміння організовувати різні 
види педагогічної діяльності у вищій 
школі, виокремлювати критерії оцінки 
їхньої ефективності, готовність 
визначати особистісну педагогічну 
позицію як викладача, здатність 
проектувати та окреслити модель 
власної педагогічної  діяльності у 
вищій школі, аналізувати педагогічні 
ситуації та самостійно приймати 
рішення.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН41 - . Знання та розуміння 
теоретико-методологічних засад 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі, сутності, мети, 
функцій, науково-педагогічних, 
моральних цінностей діяльності 
викладача, теоретико-методичних 
аспектів організації педагогічної 
взаємодії, навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, емоційно-
виховного впливу на їхній розвиток.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК13 Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних та бізнесових рішень

РН7 - Вміння визначати можливості 
кожного методу до вирішення 
проблем у міжнародних економічних 
відносинах, використовувати набуті 
теоретичні знання і практичні 
навички у використанні 
методологічного апарату наукових 
досліджень для вирішення 
практичних завдань у сфері 
міжнародних економічних відносин.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН50 - Проводити статистичну МН4 – Дослідницький метод МО2 – Оцінювання роботи на 



обробку даних, виявляти характер і 
співвідношення похибок, розрахунок 
невизначеності та моделювання 
процесів у світовому господарстві. 
Застосувати методи економіко-
математичного моделювання та 
інформаційних технологій при 
вирішенні конкретних економічних 
завдань у сфері світового  
господарства і міжнародних 
економічних відносин.

МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН37 - Знання про міжнародні 
економічні значення проблем, що 
потрапляють у фокус професійної 
діяльності. Знання основних проблем 
розвитку глобальної економіки та 
міжнародних економічних відносин; 
знання законів розвитку світового 
господарства та міжнародних 
економічних відносин; здатність 
визначати асиметрію у світовому 
виробництві та міждержавних 
економічних зв’язках; знання 
основних положень концепції нового 
економічного порядку та шляхів їх 
втілення у міжнародну практику.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН48 - Представляти результати 
наукових досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин у 
міжнародних рейтингових журналах, 
аналізувати, систематизувати, 
порівнювати відомі та розробляти нові 
(удосконалені) методи аналізу і 
моделювання міжнародних 
економічних відносин; порівнювати 
результати аналізу та моделювання 
міжнародних економічних відносин 
одержаних різними методами, зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН9 - Вміння здійснювати науково-
дослідну діяльність та здатність 
використання навичок у практичній 
діяльності, створювати наукові групи 
для впровадження одержаних 
наукових результатів. Ініціювання та 
виконання наукових досліджень, 
результатом яких є одержання нових 
знань. Використовувати набуті 
професійні знання і навички для 
аналізу міжнародних економічних 
відносин, надання рекомендацій щодо 
пошуку шляхів подолання проблем у 
сфері міжнародних економічних 
відносин. Здатність викладати 
навчальні дисципліни з міжнародних 
економічних відносин та володіти 
методикою викладання.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН19 - Вміння співставляти одержані 
результати та комбінувати методи 
наукового пізнання, розробляти 
оптимальну стратегію досліджень та 
аналізувати актуальні проблеми 
сучасної трансформації міжнародних 
економічних відносин та світового 
господарства.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН15 - Вміння показувати переваги та 
необхідність проведення теоретичних 
та економетричних досліджень у 
комплексних проектах, проведення 
освітніх семінарів та шкіл, розробляти 
елементи зовнішньоекономічної 
стратегії розвитку регіонів та держав, 
створювати на основі одержаних 
результатів нові стратегії та програми 

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів



економічного розвитку, розробляти 
фахові комп’ютерні програми; 
створювати наукові групи, 
співпрацювати з науково-дослідними 
інститутами для впровадження 
результатів.

РН3 - Виконання оригінальних 
наукових досліджень з питань 
міжнародних економічних відносин на 
високому фаховому рівні, досягнення 
наукових результатів, що створюють 
нові знання з акцентом на актуальних 
проблемах з використанням новітніх 
методів наукового пошуку.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

РН4 - Вміння  виявляти та 
формулювати основні проблеми 
міжнародних економічних відносин та 
необхідність проведення економічних 
досліджень в комплексних 
проектах,проведення освітніх 
семінарів та шкіл освітніх семінарів та 
шкіл, створення наукових груп. 
Здатність формулювати та вирішувати 
сучасні наукові і практичні проблеми, 
організовувати і проводити науково-
дослідну та есперементально-
дослідницьку діяльність у сфері 
міжнародних економічних відносин.   

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів
МО7 – Оцінювання виконання 
інтерактивних методів

ОК12 Міжнародні фінанси і макроекономіка відкритої економіки

РН14 - Вміння моделювати процеси 
міжнародних економічних відносин, 
використовуючи методологію 
економічної науки. Застосовувати 
знання основних підходів до 
кількісного оцінювання міжнародних 
економічних відносин: множинні 
лінійні регресії, кореляція, 
гравітаційні моделі. Використовуючи 
інформаційно-аналітичні матеріали 
міністерств і відомств, міжнародних 
організацій, спираючись на 
вітчизняний і світовий досвід у сфері 
міжнародних економічних 
досліджень, вміти складати 
багатофакторні економетричні моделі 
на основі аналізу глобальної 
макроекономічної політики. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН38 - Знання про територіальну 
організацію та вміння оцінювати 
економічний потенціал регіонів щодо 
стану та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків. 
Вміння аналізувати сучасні тенденції 
економічного розвитку світової 
спільноти. Знання про соціально-
економічні та політичні передумови 
розвитку міжнародних економічних 
відносин та тенденції та суперечності 
розвитку міжнародних економічних 
відносин у валютній сфері.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН47 - Представляти результати 
досліджень, що стосуються актуальних 
проблем сучасної трансформації 
міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міжнародних 
рейтингових журналах, порівнювати 
результати власних досліджень зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН28 - Здатність з’ясовувати 
причинно-наслідкові зв’язки, 
аналізувати й узагальнювати 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування



статистичну інформацію для 
формування основних шляхів 
вирішення глобальних проблем 
міжнародних економічних відносин. 
Змістовно інтерпретувати одержувані 
за допомогою методики результати, 
формувати прогнози розвитку 
досліджуваних факторів та визначати 
їх надійність та достовірність.

МО5 – Екзамен/залік

РН6 - Вміння аналізувати, оцінювати 
та порівнювати різноманітні теорії, 
концепції та підходи з предметної 
сфери наукового дослідження, робити 
відповідні висновки, надавати 
пропозиції та рекомендації. 
Перевіряти моделі на адекватність та 
працездатність та можливість їх 
використання у сучасних 
дослідженнях з міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН43 - Знання та розуміння 
філософсько-світоглядних засад, 
сучасних тенденцій, напрямів і 
закономірностей розвитку 
міжнародних економічних відносин в 
умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації; знання загальної 
та спеціальної методології наукового 
пізнання, застосування знань у 
моделюванні процесів міжнародних 
економічних відносин. Знання 
теоретичних засад функціонування 
світового господарського простору, 
причинно-наслідкових зв’язків між 
явищами та подіями, що 
спонукаються процесами глобалізації.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН33 - Здатність проводити 
комплексні дослідження і моніторинг 
світових та регіональних ринків 
товарів і послуг, стану 
зовнішньоекономічної діяльності 
країн. Впроваджувати результати 
проведених наукових досліджень у 
практику аналітичних та науково-
дослідних установ. Обмін досвідом з 
проблем міжнародних економічних 
відносин через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, 
конференцій.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК11 Економічна історія та економічні проблеми країн Центрально-Східної Європи

РН16 - Вміння порівняти результати 
оригінальних наукових досліджень з 
питань міжнародних економічних 
відносин, представляти результати 
дослідження  економічних проблем у 
рейтингових журналах та базах даних, 
порівнювати відомі розробки з 
одержаними результатами і знаходити  
способи їх удосконалення. Вміти 
робити пошук в статистичних базах 
даних з метою вірогідності отриманих 
результатів. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН45 - Обмін підходами до 
розроблення нових аналітичних 
методик з іншими навчальними і 
науковими закладами, аналітичними 
та дослідницькими установами 
України та зарубіжжя. Представляти у 
вигляді наукових публікацій, в тому 
числі у міжнародних рейтингових 
журналах, на інтернет сторінці 
університету дослідження з 
актуальних проблем міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН53 - Розуміння структури МН1 – Пояснювальний метод МО2 – Оцінювання роботи на 



національної та міжнародної системи 
регулювання зовнішньоекономічних 
відносин. Розуміння місця України  в 
системі світогосподарських зв’язків. 
Знання процесу становлення і 
функціонування світового 
господарства,   ролі в ньому 
міжнародного поділу праці, 
міжнародної торгівлі та кооперації. 
Розуміння загальних і специфічних 
економічних законів, що визначають 
способи розв’язання суперечностей 
різних економічних систем та 
головний зміст міжнародних 
економічних відносин. 

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК10 Регіональна економіка

РН60 - Здатність проводити 
комплексні дослідження і моніторинг 
світових та регіональних ринків 
товарів і послуг, стану 
зовнішньоекономічної діяльності 
країн. Впроваджувати результати 
проведених наукових досліджень у 
практику аналітичних та науково-
дослідних установ. Обмін досвідом з 
проблем міжнародних економічних 
відносин через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, 
конференцій.

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН7 - Вміння визначати можливості 
кожного методу до вирішення 
проблем у міжнародних економічних 
відносинах, використовувати набуті 
теоретичні знання і практичні 
навички у використанні 
методологічного апарату наукових 
досліджень для вирішення 
практичних завдань у сфері 
міжнародних економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН6 - Вміння аналізувати, оцінювати 
та порівнювати різноманітні теорії, 
концепції та підходи з предметної 
сфери наукового дослідження, робити 
відповідні висновки, надавати 
пропозиції та рекомендації. 
Перевіряти моделі на адекватність та 
працездатність та можливість їх 
використання у сучасних 
дослідженнях з міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН53 - Розуміння структури 
національної та міжнародної системи 
регулювання зовнішньоекономічних 
відносин. Розуміння місця України  в 
системі світогосподарських зв’язків. 
Знання процесу становлення і 
функціонування світового 
господарства,   ролі в ньому 
міжнародного поділу праці, 
міжнародної торгівлі та кооперації. 
Розуміння загальних і специфічних 
економічних законів, що визначають 
способи розв’язання суперечностей 
різних економічних систем та 
головний зміст міжнародних 
економічних відносин. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН47 - Представляти результати 
досліджень, що стосуються актуальних 
проблем сучасної трансформації 
міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міжнародних 
рейтингових журналах, порівнювати 
результати власних досліджень зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



вирішення комплексного завдання.

РН33 - Здатність проводити 
комплексні дослідження і моніторинг 
світових і регіональних ринків товарів 
і послуг, стану зовнішньоекономічної 
діяльності країн. Здійснювати 
прогнозні розрахунки на середньо- і 
довгострокову перспективу.

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН4- Вміння  виявляти та 
формулювати основні проблеми 
міжнародних економічних відносин та 
необхідність проведення економічних 
досліджень в комплексних 
проектах,проведення освітніх 
семінарів та шкіл освітніх семінарів та 
шкіл, створення наукових груп. 
Здатність формулювати та вирішувати 
сучасні наукові і практичні проблеми, 
організовувати і проводити науково-
дослідну та есперементально-
дослідницьку діяльність у сфері 
міжнародних економічних відносин.   

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН27 - Здатність з’ясовувати 
причинно-наслідкові зв’язки, 
аналізувати й узагальнювати 
статистичну інформацію для 
формування основних шляхів 
вирішення глобальних проблем 
міжнародних економічних відносин. 
Змістовно інтерпретувати одержувані 
за допомогою методики результати, 
формувати прогнози розвитку 
досліджуваних факторів та визначати 
їх надійність та достовірність

МН1 – Пояснювальний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК9 Природні ресурси та економіка навколишнього середовища

РН19 - Вміння співставляти одержані 
результати та комбінувати методи 
наукового пізнання, розробляти 
оптимальну стратегію досліджень та 
аналізувати актуальні проблеми 
сучасної трансформації міжнародних 
економічних відносин та світового 
господарства.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН3 - Виконання оригінальних 
наукових досліджень з питань 
міжнародних економічних відносин на 
високому фаховому рівні, досягнення 
наукових результатів, що створюють 
нові знання з акцентом на актуальних 
проблемах з використанням новітніх 
методів наукового пошуку.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН45 - Обмін підходами до 
розроблення нових аналітичних 
методик з іншими навчальними і 
науковими закладами, аналітичними 
та дослідницькими установами 
України та зарубіжжя. Представляти у 
вигляді наукових публікацій, в тому 
числі у міжнародних рейтингових 
журналах, на інтернет сторінці 
університету дослідження з 
актуальних проблем міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН50 - Проводити статистичну 
обробку даних, виявляти характер і 
співвідношення похибок, розрахунок 
невизначеності та моделювання 
процесів у світовому господарстві. 
Застосувати методи економіко-
математичного моделювання та 
інформаційних технологій при 
вирішенні конкретних економічних 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



завдань у сфері світового  
господарства і міжнародних 
економічних відносин.
РН16 - Вміння порівняти результати 
оригінальних наукових досліджень з 
питань міжнародних економічних 
відносин, представляти результати 
дослідження  економічних проблем у 
рейтингових журналах та базах даних, 
порівнювати відомі розробки з 
одержаними результатами і знаходити  
способи їх удосконалення. Вміти 
робити пошук в статистичних базах 
даних з метою вірогідності отриманих 
результатів. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК8 Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

РН14 - Вміння моделювати процеси 
міжнародних економічних відносин, 
використовуючи методологію 
економічної науки. Застосовувати 
знання основних підходів до 
кількісного оцінювання міжнародних 
економічних відносин: множинні 
лінійні регресії, кореляція, 
гравітаційні моделі. Використовуючи 
інформаційно-аналітичні матеріали 
міністерств і відомств, міжнародних 
організацій, спираючись на 
вітчизняний і світовий досвід у сфері 
міжнародних економічних 
досліджень, вміти складати 
багатофакторні економетричні моделі 
на основі аналізу глобальної 
макроекономічної політики. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН37 - Знання про міжнародні 
економічні значення проблем, що 
потрапляють у фокус професійної 
діяльності. Знання основних проблем 
розвитку глобальної економіки та 
міжнародних економічних відносин; 
знання законів розвитку світового 
господарства та міжнародних 
економічних відносин; здатність 
визначати асиметрію у світовому 
виробництві та міждержавних 
економічних зв’язках; знання 
основних положень концепції нового 
економічного порядку та шляхів їх 
втілення у міжнародну практику.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН38 - Знання про територіальну 
організацію та вміння оцінювати 
економічний потенціал регіонів щодо 
стану та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків. 
Вміння аналізувати сучасні тенденції 
економічного розвитку світової 
спільноти. Знання про соціально-
економічні та політичні передумови 
розвитку міжнародних економічних 
відносин та тенденції та суперечності 
розвитку міжнародних економічних 
відносин у валютній сфері.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН47 – Представляти результати 
наукових досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин у 
міжнародних рейтингових журналах, 
аналізувати, систематизувати, 
порівнювати відомі та розробляти нові 
(удосконалені) методи аналізу і 
моделювання міжнародних 
економічних відносин; порівнювати 
результати аналізу та моделювання 
міжнародних економічних відносин 
одержаних різними методами, зі 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.
РН15 - Вміння показувати переваги та 
необхідність проведення теоретичних 
та економетричних досліджень у 
комплексних проектах, проведення 
освітніх семінарів та шкіл, розробляти 
елементи зовнішньоекономічної 
стратегії розвитку регіонів та держав, 
створювати на основі одержаних 
результатів нові стратегії та програми 
економічного розвитку, розробляти 
фахові комп’ютерні програми; 
створювати наукові групи, 
співпрацювати з науково-дослідними 
інститутами для впровадження 
результатів.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН9 - Вміння здійснювати науково-
дослідну діяльність та здатність 
використання навичок у практичній 
діяльності, створювати наукові групи 
для впровадження одержаних 
наукових результатів. Ініціювання та 
виконання наукових досліджень, 
результатом яких є одержання нових 
знань. Використовувати набуті 
професійні знання і навички для 
аналізу міжнародних економічних 
відносин, надання рекомендацій щодо 
пошуку шляхів подолання проблем у 
сфері міжнародних економічних 
відносин. Здатність викладати 
навчальні дисципліни з міжнародних 
економічних відносин та володіти 
методикою викладання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН43 - Знання та розуміння 
філософсько-світоглядних засад, 
сучасних тенденцій, напрямів і 
закономірностей розвитку 
міжнародних економічних відносин в 
умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації; знання загальної 
та спеціальної методології наукового 
пізнання, застосування знань у 
моделюванні процесів міжнародних 
економічних відносин. Знання 
теоретичних засад функціонування 
світового господарського простору, 
причинно-наслідкових зв’язків між 
явищами та подіями, що 
спонукаються процесами глобалізації.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК7 Порівняльна політична економія

РН15 - Вміння показувати переваги та 
необхідність проведення теоретичних 
та економетричних досліджень у 
комплексних проектах, проведення 
освітніх семінарів та шкіл, розробляти 
елементи зовнішньоекономічної 
стратегії розвитку регіонів та держав, 
створювати на основі одержаних 
результатів нові стратегії та програми 
економічного розвитку, розробляти 
фахові комп’ютерні програми; 
створювати наукові групи, 
співпрацювати з науково-дослідними 
інститутами для впровадження 
результатів.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН5 - Вміння аналізувати, оцінювати 
та порівнювати різноманітні теорії, 
концепції та підходи з предметної 
сфери наукового дослідження, робити 
відповідні висновки, надавати 
пропозиції та рекомендації. 
Перевіряти моделі на адекватність та 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



працездатність та можливість їх 
використання у сучасних 
дослідженнях з міжнародних 
економічних відносин.
РН38 - Знання про територіальну 
організацію та вміння оцінювати 
економічний потенціал регіонів щодо 
стану та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків. 
Вміння аналізувати сучасні тенденції 
економічного розвитку світової 
спільноти. Знання про соціально-
економічні та політичні передумови 
розвитку міжнародних економічних 
відносин та тенденції та суперечності 
розвитку міжнародних економічних 
відносин у валютній сфері.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК6 Теорія міжнародної торгівлі та економічна політика

РН50 - Проводити статистичну 
обробку даних, виявляти характер і 
співвідношення похибок, розрахунок 
невизначеності та моделювання 
процесів у світовому господарстві. 
Застосувати методи економіко-
математичного моделювання та 
інформаційних технологій при 
вирішенні конкретних економічних 
завдань у сфері світового  
господарства і міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН7 - Вміння визначати можливості 
кожного методу до вирішення 
проблем у міжнародних економічних 
відносинах, використовувати набуті 
теоретичні знання і практичні 
навички у використанні 
методологічного апарату наукових 
досліджень для вирішення 
практичних завдань у сфері 
міжнародних економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН33 - Здатність проводити 
комплексні дослідження і моніторинг 
світових і регіональних ринків товарів 
і послуг, стану зовнішньоекономічної 
діяльності країн. Здійснювати 
прогнозні розрахунки на середньо- і 
довгострокову перспективу.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН28 - Здатність з’ясовувати 
причинно-наслідкові зв’язки, 
аналізувати й узагальнювати 
статистичну інформацію для 
формування основних шляхів 
вирішення глобальних проблем 
міжнародних економічних відносин. 
Змістовно інтерпретувати одержувані 
за допомогою методики результати, 
формувати прогнози розвитку 
досліджуваних факторів та визначати 
їх надійність та достовірність.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН16 - Вміння порівняти результати 
оригінальних наукових досліджень з 
питань міжнародних економічних 
відносин, представляти результати 
дослідження  економічних проблем у 
рейтингових журналах та базах даних, 
порівнювати відомі розробки з 
одержаними результатами і знаходити  
способи їх удосконалення. Вміти 
робити пошук в статистичних базах 
даних з метою вірогідності отриманих 
результатів. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК5 Сучасні теорії міжнародної економіки



РН53 - Розуміння структури 
національної та міжнародної системи 
регулювання зовнішньоекономічних 
відносин. Розуміння місця України  в 
системі світогосподарських зв’язків. 
Знання процесу становлення і 
функціонування світового 
господарства,   ролі в ньому 
міжнародного поділу праці, 
міжнародної торгівлі та кооперації. 
Розуміння загальних і специфічних 
економічних законів, що визначають 
способи розв’язання суперечностей 
різних економічних систем та 
головний зміст міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН14 - Вміння моделювати процеси 
міжнародних економічних відносин, 
використовуючи методологію 
економічної науки. Застосовувати 
знання основних підходів до 
кількісного оцінювання міжнародних 
економічних відносин: множинні 
лінійні регресії, кореляція, 
гравітаційні моделі. Використовуючи 
інформаційно-аналітичні матеріали 
міністерств і відомств, міжнародних 
організацій, спираючись на 
вітчизняний і світовий досвід у сфері 
міжнародних економічних 
досліджень, вміти складати 
багатофакторні економетричні моделі 
на основі аналізу глобальної 
макроекономічної політики. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН19 - Вміння співставляти одержані 
результати та комбінувати методи 
наукового пізнання, розробляти 
оптимальну стратегію досліджень та 
аналізувати актуальні проблеми 
сучасної трансформації міжнародних 
економічних відносин та світового 
господарства.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН49 - Представляти результати 
досліджень, що стосуються актуальних 
проблем сучасної трансформації 
міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міжнародних 
рейтингових журналах, порівнювати 
результати власних досліджень зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН48 - Представляти результати 
наукових досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин у 
міжнародних рейтингових журналах, 
аналізувати, систематизувати, 
порівнювати відомі та розробляти нові 
(удосконалені) методи аналізу і 
моделювання міжнародних 
економічних відносин; порівнювати 
результати аналізу та моделювання 
міжнародних економічних відносин 
одержаних різними методами, зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН33 - Здатність проводити 
комплексні дослідження і моніторинг 
світових та регіональних ринків 
товарів і послуг, стану 
зовнішньоекономічної діяльності 
країн. Впроваджувати результати 
проведених наукових досліджень у 
практику аналітичних та науково-

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



дослідних установ. Обмін досвідом з 
проблем міжнародних економічних 
відносин через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, 
конференцій.
РН3 - Виконання оригінальних 
наукових досліджень з питань 
міжнародних економічних відносин на 
високому фаховому рівні, досягнення 
наукових результатів, що створюють 
нові знання з акцентом на актуальних 
проблемах з використанням новітніх 
методів наукового пошуку.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН43 - Знання та розуміння 
філософсько-світоглядних засад, 
сучасних тенденцій, напрямів і 
закономірностей розвитку 
міжнародних економічних відносин в 
умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації; знання загальної 
та спеціальної методології наукового 
пізнання, застосування знань у 
моделюванні процесів міжнародних 
економічних відносин. Знання 
теоретичних засад функціонування 
світового господарського простору, 
причинно-наслідкових зв’язків між 
явищами та подіями, що 
спонукаються процесами глобалізації.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК4 Іноземна мова за спрямуванням

РН34 - Здатність успішно самостійно 
продукувати статті, тези доповіді, 
реферати та анотації з високим 
ступенем граматичної, лексичної та 
стилістичної коректності; здатність 
очолювати роботу в групі під час 
виконання проектів і підготовки 
презентацій; соціокультурна 
адаптивність та комунікабельність; 
креативність. Здатність нести 
відповідальність за якість і результати 
науково-дослідної діяльності. 
Здатність до навчання впродовж 
життя, до подальшого 
самовдосконалення у сфері іноземної 
мови.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН7 – Аудіо – лінгвальний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН26 - Здатність до сприйняття, 
обробки інформації іноземною мовою 
та управління нею; здатність до 
аналітичного, критичного та 
системного мислення, що виявляється 
у різних видах іншомовної 
мовленнєвої діяльності; здатність 
критично аналізувати інформацію 
іноземною мовою, оцінювати її 
значущість, синтезувати і 
структурувати її у процесі оформлення 
власних висловлювань іноземною 
мовою; уміння застосовувати різні 
техніки читання наукової літератури.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН7 – Аудіо – лінгвальний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН57 - Уміння чітко, граматично 
правильно, стилістично коректно, 
зв’язно, лаконічно і аргументовано 
формулювати думку іноземною мовою 
в монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, наводячи 
різноманітні аргументи “за” і “проти”; 
уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і 
комунікативних ситуаціях фахового 
спілкування.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН7 – Аудіо – лінгвальний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН42 - Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять



категорій іншомовного наукового 
мовлення, ключових характеристик 
наукового стилю; розуміння 
детального змісту, структури і 
композиції основних видів 
автентичних наукових текстів за 
фахом з монографій, підручників, 
газет, науково-популярних і 
спеціалізованих журналів та Інтернет-
видань, знання вимог до академічної і 
професійної кореспонденції.  

МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН7 – Аудіо – лінгвальний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

РН22 - Володіння усною та письмовою 
комунікацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). 
Уміння налагоджувати контакт 
іноземною мовою, організовувати 
діалогічне спілкування з іншими 
слухачами курсу, викладачами, 
науковцями; уміння обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
досягати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння 
виступати з підготовленими 
презентаціями, доповідями на 
наукових конференціях, вести дискусії 
з науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну наукову 
позицію на демократичних засадах.

МН1 – Пояснювальний метод
МН2 – Ілюстративний метод
МН6 – Мультимедійні засоби 
навчання
МН7 – Аудіо – лінгвальний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО4 – Виконання аудиторних 
контрольних робіт
МО5 – Екзамен/залік

ОК3 Філософія

РН2 - Визнання свободи як базової 
цінність людського життя в поєднанні 
з етичною та правовою 
відповідальністю. Вміння самостійно 
критично оцінювати міру достатності 
власних загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх. 
Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою 
відповідальністю. Вміння самостійно 
критично оцінювати міру достатності 
власних загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік

РН51 - Розуміння значущості 
громадянської перспективи людського 
розвитку та вміти виявляти 
світоглядно-ідейне підґрунтя 
комунікаційної ворожості й 
недоброзичливості до Іншого. 
Розуміння відмінність між 
переконаннями, заснованими на 
пересудах, забобонах і упередженнях, 
та переконаннями, заснованими на 
логічному обґрунтуванні й 
практичному досвіді.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік

РН52 - Розуміння ролі 
загальнонаукових знань і сучасних 
філософських методів пізнання для 
успішної професійної діяльності; 
цілісне уявлення про процеси 
суспільного розвитку; здатність 
виявляти науковий потенціал 
проблем, які виникають у професійній 
діяльності, проводити якісно-
кількісний аналіз. Вміння критично 
оцінювати світоглядно-концептуальні 
обґрунтування перспектив людського 
розвитку з врахуванням їхнього 
гуманістичного та етичного 

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік



потенціалу.

РН12 - Вміння інтегрувати 
загальнонаукові знання, сучасні 
філософські методи пізнання та 
парадигмальні підходи в науково-
дослідну роботу.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік

РН35 - Знання особливостей 
раціоналістичних та 
ірраціоналістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальну 
проблематику, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
перед світовою й українською 
спільнотами; особливості 
інформаційного суспільства та запити 
щодо нових потреб інтелектуального 
та етичного розвитку людини; 
особливості та проблеми сучасного 
громадянського, соціального і 
культурного розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік

ОК2 Науковий семінар

РН16 - Вміння порівняти результати 
оригінальних наукових досліджень з 
питань міжнародних економічних 
відносин, представляти результати 
дослідження  економічних проблем у 
рейтингових журналах та базах даних, 
порівнювати відомі розробки з 
одержаними результатами і знаходити  
способи їх удосконалення. Вміти 
робити пошук в статистичних базах 
даних з метою вірогідності отриманих 
результатів. 

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН48 - Представляти результати 
досліджень, що стосуються актуальних 
проблем сучасної трансформації 
міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міжнародних 
рейтингових журналах, порівнювати 
результати власних досліджень зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН45 - Обмін підходами до 
розроблення нових аналітичних 
методик з іншими навчальними і 
науковими закладами, аналітичними 
та дослідницькими установами 
України та зарубіжжя. Представляти у 
вигляді наукових публікацій, в тому 
числі у міжнародних рейтингових 
журналах, на інтернет сторінці 
університету дослідження з 
актуальних проблем міжнародних 
економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН49 - Представляти результати 
наукових досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин у 
міжнародних рейтингових журналах, 
аналізувати, систематизувати, 
порівнювати відомі та розробляти нові 
(удосконалені) методи аналізу і 
моделювання міжнародних 
економічних відносин; порівнювати 
результати аналізу та моделювання 
міжнародних економічних відносин 
одержаних різними методами, зі 
світовими аналогами, об’єднувати 
зусилля різних наукових груп для 
вирішення комплексного завдання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод

МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік



ОК1 Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин

РН4- Вміння  виявляти та 
формулювати основні проблеми 
міжнародних економічних відносин та 
необхідність проведення економічних 
досліджень в комплексних 
проектах,проведення освітніх 
семінарів та шкіл освітніх семінарів та 
шкіл, створення наукових груп. 
Здатність формулювати та вирішувати 
сучасні наукові і практичні проблеми, 
організовувати і проводити науково-
дослідну та есперементально-
дослідницьку діяльність у сфері 
міжнародних економічних відносин.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН9 - Вміння здійснювати науково-
дослідну діяльність та здатність 
використання навичок у практичній 
діяльності, створювати наукові групи 
для впровадження одержаних 
наукових результатів. Ініціювання та 
виконання наукових досліджень, 
результатом яких є одержання нових 
знань. Використовувати набуті 
професійні знання і навички для 
аналізу міжнародних економічних 
відносин, надання рекомендацій щодо 
пошуку шляхів подолання проблем у 
сфері міжнародних економічних 
відносин. Здатність викладати 
навчальні дисципліни з міжнародних 
економічних відносин та володіти 
методикою викладання.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

РН37 - Знання про міжнародні 
економічні значення проблем, що 
потрапляють у фокус професійної 
діяльності. Знання основних проблем 
розвитку глобальної економіки та 
міжнародних економічних відносин; 
знання законів розвитку світового 
господарства та міжнародних 
економічних відносин; здатність 
визначати асиметрію у світовому 
виробництві та міждержавних 
економічних зв’язках; знання 
основних положень концепції нового 
економічного порядку та шляхів їх 
втілення у міжнародну практику.

МН1 – Пояснювальний метод
МН3 – Евристичний метод
МН4 – Дослідницький метод

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО3 – Поточне тестування
МО5 – Екзамен/залік

ОК20 Інновації і підприємництво

РН20 - Володіння інструментами 
маркетингових комунікацій для 
просування результатів інноваційних 
проектів. Володіння навиками 
використання сучасних форм 
взаємодії наукових і освітніх установ з 
громадськістю, підприємствами у 
процесі впровадження інноваційних 
ідей.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН8 - Вміння визначити цілі, завдання 
та розробляти програму інноваційного 
розвитку підприємства. Вміння 
здійснити пошук інноваційних ідей.
Вміння здійснити техніко-економічне 
обгрунтування інноваційного проекту, 
розробити бізнес-план його реалізації. 
Вміння аналізувати, оцінювати та 
вибирати найбільш оптимальні форми 
фінансування інноваційних проектів.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН64 - Знання про сучасні теорії та 
концепції інноваційної діяльності. 
Розуміння суті, особливостей та 
принципів формування інновацій у 
підприємництві. Знання про 

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік



організаційні форми впровадження 
інноваційних проектів. Знання про 
складові національної інноваційної 
системи.

МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН44 - Навики застосовувати 
інструментів менеджменту знань у 
підприємництві.
Вміння визначати та прогнозувати 
соціальні наслідки впровадження 
інновацій.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

РН17 - Вміння розрахувати 
економічний ефект від впровадження 
інновацій. Вміння оцінювати 
ефективність альтернативних 
інноваційних проектів та порівнювати 
їх. Вміння оцінювати ризики суб’єктів 
підприємництва при впровадженні 
інновацій.

МН4 – Дослідницький метод
МН5 – Дискусійний метод
МН8 – Мозковий штурм 

МО1 – Оцінювання відвідування 
семінарських занять
МО2 – Оцінювання роботи на 
семінарських заняттях
МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів

ОК21 Педагогічна практика

РН23 - Готовність організовувати 
навчальні заняття відповідно до 
інноваційних підходів, здатність 
впроваджувати інноваційні моделі, 
технології в практику організації 
навчально-виховного процесу, 
аналізувати власну відповідальність за 
наслідки впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення 
програми власного професійного 
становлення та самовдосконалення на 
основі аналізу набутого під час 
практики педагогічного досвіду.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод.

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів.

РН13 - Вміння критично аналізувати 
проведені заняття за визначеними 
критеріями, оцінювати власні 
педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу відповідно до 
поставленої мети, здійснювати 
самостійні висновки й приймати 
рішення щодо вдосконалення кожного 
етапу заняття.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод.

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів.

РН18 - Вміння самостійно планувати 
структуру навчальних занять,  
розробляти методику організації 
взаємодіяльності викладача й 
студентів, здійснювати підготовку 
навчальних занять, організовувати 
навчально-виховний процес як 
взаємодію викладача і студентів, 
оцінювати результати навчання 
відповідно до поставлених цілей, 
аналізувати проблеми, приймати 
рішення щодо їхнього вирішення.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод.

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів.

РН41 - Знання та розуміння 
методологічних, концептуальних засад 
організації навчальних занять, 
викладання фахової дисципліни, 
діяльності викладача та діяльності 
студентів, теоретико-методичних 
аспектів організації кожної складової 
діяльності.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод.

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів.

РН59 - Вміння організовувати 
діалогічне спілкування зі студентами, 
застосовувати доцільні добудови для 
встановлення контакту з ними, 
конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять.

МН1 – Пояснювальний метод
МН5 – Дискусійний метод.

МО5 – Екзамен/залік
МО6 – Оцінювання індивідуальних 
проектів.

 


