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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
№ 051 “Економіка” 

(за спеціалізацією “Бізнес-економіка”) 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Економічний факультет 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Бізнес-
економіка» 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" 

Тип диплому та обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 3 роки 10 місяців, денна/заочна форма 
навчання 

Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України 
Сертифікат про акредитацію Серія НД №1492453, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 22 
вересня 2014 р. №112 (наказ МОН України від 
02.10.2014 №2866л) з галузі знань (спеціальності) 05 
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка визнано 
акредитованим за рівнем бакалавр (на підставі наказу 
МОН України від 19.12.2016 № 1565). Термін дії 
сертифіката до 01 липня 2024 р. 

Цикл/рівень перший (бакалаврський) рівень 
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-
LLL -6 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта та згідно з Правилами 
прийому до Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

Мова(-и) викладання Українська 

Термін дії освітньої програми До наступного планового оновлення, не перевищуючи 
період акредитації) 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://econom.lnu.edu.ua/academics/ bachelor /curriculum-
business-economics 
 

2 – Мета освітньої програми 
Надати теоретичні знання і практичні уміння та навички, достатні для розв’язування 
складних спеціалізованих завдань і прикладних проблем у сферах економіки та бізнесу, що 
передбачає застосування плюралістичного підходу до аналізу процесу обґрунтування 
економічних рішень індивідів та фірм  в умовах структурно мінливого середовища. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань       05   Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність     051 Економіка 
Спеціалізація      Бізнес-економіка 
Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності 
функціонування та розвитку соціально-економічних 
систем, соціально-економічних процесів, їх 
моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація 
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і поведінка економічних суб’єктів.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють 
сучасним економічним мисленням, теоретичними 
знаннями і практичними навичками, необхідними для 
розв’язання завдань предметної області.  
Теоретичний зміст предметної області: поняття, 
категорії, концепції, принципи економічних наук.  
Методи, методики та технології: загальнонаукові 
методи пізнання та дослідницької діяльності, 
математичні та статистичні методи економічного 
аналізу, економіко-математичне моделювання, 
інформаційно-комунікаційні технології досліджень, 
розповсюдження, та презентацій результатів досліджень.  
Інструментарій та обладнання: сучасне 
інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 
системи та програмні продукти, що застосовуються у 
професійній діяльності  

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації  

Прийняття обґрунтованих бізнес-рішень ринкових 
агентів  адекватно до умов динамічного середовища 
їхньої діяльності на основі системного вивчення 
положень сучасних макро-та мікроекономічних теорій і 
новітніх результатів досліджень у сфері інституційної та 
поведінкової економіки 
Ключові слова: макроекономіка, мікроекономіка, бізнес-
економіка, бізнес-середовище, економіка галузевих 
ринків 

Особливості програми Програма дає можливість набути комплексні знання та 
професійні навички обґрунтування ефективних рішень у 
сфері економіки і бізнесу, де важливу роль відіграють 
аналітичні компетентності та здатність обирати 
нетривіальні шляхи вирішення економічних проблем. 
Здобувачі першого освітнього рівня ОПП «Бізнес-
економіка» мають можливість сформувати індивідуальну 
освітню траєкторію, завдяки вибору дисциплін, з огляду 
на індивідуальні, професійні та  дослідницькі інтереси 
здобувача. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Місця роботи: підприємства різних організаційно-
правових форм незалежно від форм власності та видів 
економічної діяльності, експертно-консультаційні 
компанії, наукові та проектні установи, органи 
державного управління та місцевого самоврядування, 
громадські організації. 

Фахівець може займати первинні посади згідно  ДК 
003:2010: 

КОД КП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
3121 Фахівець з інформаційних технологій, управління 

активами,  фінансово-економічної безпеки  
3412 Страховий агент, страхувальник 
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3415 Агент, агент комерційний та торговельний, 
представник торговельний, комівояжер, мерчендайзер 

3419 Організатор з постачання і збуту  
3421 Торговельний брокер (маклер)  
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами), 

експерт консультант зі страхування 
3433 Бухгалтер, касир-експерт 
3434 Асистент економіста-статистика та математика 
3435.2 Організатор діловодства (види економічної 

діяльності)  
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, 

організації), референт 
3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та 

регіональної економіки  
3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) 

наукових досліджень)  
 

Подальше навчання Можливість продовжувати освіту за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 
освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, самонавчання. Лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, самостійна робота, консультації з 
викладачами, виконання курсових робіт, проходження 
практик, оглядові лекції до атестаційних екзаменів. 

Система оцінювання Письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, 
захисти звіту про проходження практики, атестація 
випускника (державні екзамени) відповідно до вимог 
положення “Про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана 
Франка” 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність 
(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в економічній сфері, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю 
умов, що передбачає застосування теорій та методів 
економічної науки. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові 
цінності та примножувати досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях 
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
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так і письмово. 
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК7. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності (СК) 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 
предметної області, основ функціонування сучасної 
економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 
рівнях 
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у 
відповідності з чинними нормативними та правовими 
актами. 
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл 
та напрямів економічної науки. 
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні 
процеси і явища на основі теоретичних моделей, 
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 
результати. 
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та 
національної економіки, їх інституційної структури, 
обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення економічних задач. 
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та 
програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 
економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 
аналітичних звітів. 
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у 
сфері економічних та соціально-трудових відносин. 
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних 
теоретичних та економетричних моделей 
соціальноекономічні процеси. 
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела 
економічної, соціальної, управлінської, облікової 
інформації для складання службових документів та 
аналітичних звітів. 
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на 
основі розуміння закономірностей економічних систем і 
процесів та із застосуванням сучасного методичного 
інструментарію. 
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми 
економічного характеру при аналізі конкретних 
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
СК13. Здатність проводити економічний аналіз 
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
оцінку їх конкурентоспроможності. 
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СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і 
явища в одній або декількох професійних сферах з 
врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків. 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності спеціалізації 
(СКС) 

СКС1. Розуміння закономірностей і тенденцій розвитку 
економічної думки у нерозривному зв’язку з історичною 
епохою їх виникнення, здатність до застосування 
економічних ідей у реальній економічній політиці і 
господарській практиці та передбачення  їх наслідків 
СКС2. Розуміння фундаментальних теоретичних засад 
економічної поведінки індивідів та фірм, сформоване на 
основі плюралістичного підходу, з урахуванням 
досягнень як неокласичної теорії, так і інших сучасних 
шкіл економічної думки, зокрема неоінституційної 
теорії, еволюційної теорії та поведінкової економіки 

СКС3. Здатність оцінювати ефективність макро- та 
мікросередовища функціонування суб’єктів бізнесу, 
аналізувати та прогнозувати інтенсивність впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників в умовах глобальних 
структурних змін 

СКС4. Здатність обґрунтовувати вибір оптимального 
інструментарію державного регулювання економіки та 
бізнесу, а також оцінювати його ефективність і 
прогнозувати соціально-економічні наслідки 

СКС5. Розуміння методологічних принципів 
формування системи індикаторів фінансово-економічної 
ефективності бізнесу і здатність обирати оптимальні 
траєкторії фінансового та інвестиційного розвитку фірм 

СКС6. Розуміння закономірностей формування та 
функціонування різних типів ринкових структур, 
принципів ринкової поведінки фірм і механізмів 
прийняття оптимальних економічних рішень, а також 
здатність розробляти стратегії поведінки фірм в умовах 
недосконалої конкуренції та визначати їх вплив на 
соціальну-економічну ефективність галузевих ринків 

СКС7. Здатність розробляти статичні та динамічні 
моделі функціонування і розвитку економічних систем 
на мікро- та макрорівні 

7 - Програмні результати навчання 
ПРН 1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти 
8 користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод 
інших осіб, зокрема, членів колективу. 

ПРН 2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення 
суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового 
способу життя. 

ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 
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мікро- та макроекономіки, 
ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем. 
ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 
влади). 

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 
науки. 

ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач. 

ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 
характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-
економічних і трудових відносин. 

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 
соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН 14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 
ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 
ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків. 

ПРН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 
діяльність. 

ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 
соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 
іноземною мовами. 

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 
об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 
самокритичне мислення. 

ПРН 24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 
етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 
відмінності людей. 

ПРН 25. Вміти узагальнювати закономірності розвитку бізнесу та з’ясовувати специфіку 
цього процесу в окремих країнах у різні епохи, використовуючи під час аналізу 
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сучасних економічних систем знання щодо еволюції господарств країн 
європейської цивілізації 

ПРН 26. Аналізувати особливості процесу прийняття бізнес-рішень індивідами та фірмами, 
використовуючи адекватні конкретній ситуації теоретичні та практичні підходи 

ПРН 27. Визначати ефективність макро- та мікросередовища функціонування суб’єктів 
бізнесу, аналізувати та прогнозувати інтенсивність впливу зовнішніх та 
внутрішніх чинників в умовах глобальних структурних змін 

ПРН 28. Вміти обирати інструментарій державного регулювання економіки та бізнесу з 
урахуванням цілей економічної політики та прогнозувати його вплив на поведінку 
суб'єктів бізнесу 

ПРН 29. Застосовувати сучасні технології діагностики фінансової сфери бізнесу та 
обґрунтовувати структуру і механізми реалізації фінансових та інвестиційних 
програм фірм 

ПРН 30. Вміти оцінювати рівень концентрації ринкової влади, обґрунтовувати оптимальні 
моделі поведінки фірм в умовах недосконало конкурентних ринкових структур та 
прогнозувати соціально-економічні наслідки, обраних суб’єктами галузевого 
ринку стратегій 

ПРН 31. Виявляти визначальні тенденції і закономірності організації, функціонування та 
розвитку економічних систем на мікро- та макрорівні 

8 – Кадрове забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення У викладанні навчальних дисциплін, здійсненні 

наукового керівництва курсовими роботами та 
практиками беруть участь доктори науки, професори, 
кандидати наук, доценти, фахівці даної галузі знань, які 
мають стаж науково-педагогічної роботи. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, оснащені 
сучасними комп’ютерами, аудиторії  з мультимедійною 
технікою та Інтернетом, аудіо- та відео техніка. 

Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Система дистанційного навчання Університету: 
розроблені електронні курси з навчальних дисциплін у 
електронній системі Moodle; хмарний продукт Microsoft 
Office 365, що забезпечує  доступ до безкоштовних 
хмарних офісних сервісів (корпоративної електронної 
пошти, сервісу командної роботи TEAMS). 
Електронний каталог Наукової бібліотеки Університету. 
Інформаційна система Dekanat. 
Методичний фонд кафедри. 
Доступ до баз даних Scopus, Web of Science (періодичні 
англомовні видання). 
Навчально-методичне забезпечення розробляється та 
систематично оновлюється науково-педагогічними 
працівниками кафедри, розміщується на сайті кафедри 
(силабуси дисциплін), платформі дистанційного 
навчання,  бібліотечних фондах 

9 - Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
іншими університетами України: 
Миколаївський державний університет імені В. О. 
Сухомлинського. Рік укладання договору: 2009 р 
(автоматична пролонгація). 
Харківський національний університет імені В. Н. 
Каразіна. Термін дії договору: 2015-2025 рр. 
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Київський національний університет імені  Тараса 
Шевченка. Термін дії договору: 2016-2021 рр. 
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля. Рік укладання договору: 2005 р. 
(безстроково). 
Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника. Рік укладання договору: 2015 р. 
(безстроково). 
Донецький національний університет. Термін дії 
договору: 2016-2026 рр. 
Національний інститут стратегічних досліджень при 
Президентові України. Термін дії договору: 2016-2021 
рр. 
Львівський національний аграрний університет. Термін 
дії договору: 2017-2027 рр. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Erasmus+ на основі двосторонніх 
договорів між Університетом та навчальними закладами 
країн-партнерів: 
Університет Арістотеля в Салоніках (м. Салоніки, 
Греція). Тривалість проєкту з 2019 до 2021 р. 
Університет Кадіса (м. Кадіс, Іспанія). Тривалість 
проєкту з 2015 до 2021 р. 
Університет Фоджа (м. Фоджа, Італія). Тривалість 
проєкту з 2015 до 2021 р. 
Каунаський коледж/Університет прикладних наук (м. 
Каунас, Литва). Тривалість проєкту з 2020 по 2022 р. 
Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, 
Литва). Тривалість проєкту з 2015 до 2021 р. 
Університет Гронінгена (м. Гронінген, Нідерланди). 
Тривалість проєкту з 2019 до 2021 р. 
Вільний університет Берліна (м. Берлін, Німеччина). 
Тривалість проєкту з 2020 до 2023 р. 
Яґеллонський університет (м. Краків, Польша). 
Тривалість проєкту з 2020 до 2023 р. 
Варшавський університет (м. Варшава, Польша). 
Тривалість проєкту з 2016 до 2021 р. 
Університет імені кардинала Стефана Вишинського (м. 
Варшава, Польша). Тривалість проєкту з 2019 по 2021 р. 
Жешувський університет (м. Жешув, Польша). 
Тривалість проєкту з 2015 до 2021 р. 
Університет імені Коменського в Братиславі (м. 
Братислава, Словаччина). Тривалість проєкту з 2019 до 
2021 р.  
Близькосхідний технічний університет (м. Анкара, 
Туреччина). Тривалість проєкту з 2015 до 2021 р.  
Університет Турку (м. Турку, Фінляндія). Тривалість 
проєкту з 2016 до 2021 р. 
Уппсальський університет (м. Уппсала, Швеція). 
Тривалість проєкту з 2020 до 2022 р. 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

Допускається, після вивчення курсу української мови 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 
за спеціальністю 051Економіка 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумков

ого 
контролю 

1 2 3 4 
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1.  Цикл загальної підготовки 
ЗК 1.1.01  Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік 
ЗК 1.1.02 Історія України 3 залік 
ЗК 1.1.03 Історія української культури 3 залік 
ЗК 1.1.04 Філософія 3 екзамен 
ЗК 1.1.05 Іноземна мова 12 екзамен 

ЗК 1.1.06 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, 
цивільний захист та сестринська справа) 3 залік 

ЗК 1.1.07 Фізичне виховання  3 залік 
Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 30  

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки   
ПП 1.2.01 Вища математика для економістів 8 екзамен 
ПП 1.2.02 Макроекономіка 8 екзамен 
ПП 1.2.03 Інформаційні і комунікаційні технології 4 екзамен 
ПП 1.2.04 Економіка України 3 залік 
ПП 1.2.05 Мікроекономіка 8 екзамен 
ПП 1.2.06 Статистика 5 екзамен 
ПП 1.2.07 Економіко-математичні методи і моделі 5 екзамен 
ПП 1.2.08 Економіка підприємства 3 екзамен 
ПП 1.2.09 Міжнародна економіка 4 екзамен 
ПП 1.2.10 Економетрія 4 екзамен 
ПП 1.2.11 Бухгалтерський облік 4 екзамен 
ПП 1.2.12 Фінанси 4 екзамен 
ПП 1.2.13 Маркетинг 3 екзамен 
ПП 1.2.14 Менеджмент 3 екзамен 
ПП 1.2.15 Інформаційні системи і технології в економіці 3 залік 
ПП 1.2.16 Курсова робота 9 залік 

ПП 1.2.17 Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних 
технологій 3 залік 

ПП 1.2.18 Виробнича практика 6 залік 
ПП 1.2.19 Атестація 3 залік 

Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки: 90  
1.3 Спеціалізація 1 "Бізнес-економіка"   

ПП 1.2.1.01 Іноземна мова 9 екзамен 
ПП 1.2.1.02 Теорія ймовірності та математична статистика 3 екзамен 
ПП 1.2.1.03 Макроекономіка 4 екзамен 
ПП 1.2.1.04 Історія економіки та економічної думки 4 екзамен 
ПП 1.2.1.05 Мікроекономіка 4 екзамен 
ПП 1.2.1.06 Банківництво і страхування 3 екзамен 
ПП 1.2.1.07 Професійна іноземна мова (англійська)  7 екзамен 
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ПП 1.2.1.08 Бізнес-економіка 5 екзамен 
ПП 1.2.1.09 Бізнес-фінанси 4 екзамен 
ПП 1.2.1.10 Аналіз бізнес-середовища 4 екзамен 
ПП 1.2.1.11 Господарське право 3 екзамен 
ПП 1.2.1.12 Економіка галузевих ринків 4 екзамен 
ПП 1.2.1.13 Державне регулювання економіки та бізнесу 3 екзамен 
ПП 1.2.1.14 Економічна компаративістика 3 екзамен 
Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки 
спеціалізації 1 "Бізнес-економіка":  60  

Загальний обсяг нормативних навчальних дисциплін:   180  
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни вільного вибору студента 
2.1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗК 2.1.1.01 Дисципліни вільного вибору 12 залік 
      

2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 
(студент вибирає 1 дисципліну у 4-му семестрі) 

ПП 2.1.2.01 Основи організації бізнесу 4 залік 
ПП 2.1.2.02 Методи репрезентативних обстежень в економіці 4 залік 

(студент вибирає 1 дисципліну у 5-му семестрі)  
ПП 2.1.2.03 Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі 3 залік 
ПП 2.1.2.04 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 3 залік 

(студент вибирає 1 чотирикредитну та 1 трикредитну дисципліни у 6-му семестрі)  
ПП 2.1.2.05 Професійна іноземна мова (англійська) 4 залік 
ПП 2.1.2.06 Моделі економічного зростання 4 залік 
ПП 2.1.2.07 Бізнес-комунікації 3 залік 
ПП 2.1.2.08 Теорія економічних механізмів 3 залік 

(студент вибирає 4 чотирикредитні та 1 трикредитну дисципліни у 7-му семестрі) 
ПП 2.1.2.05 Професійна іноземна мова (англійська) 4 залік 
ПП 2.1.2.09 Фінансовий бізнес 4 залік 
ПП 2.1.2.10 Економіка та організація Startup-бізнесу 4 залік 
ПП 2.1.2.11 Аналіз господарської діяльності 4 залік 
ПП 2.1.2.12 Моделювання мікроекономічних процесів 4 залік 
ПП 2.1.2.13 Моделювання макроекономічних процесів 4 залік 
ПП 2.1.2.14 Економіка сталого розвитку 4 залік 
ПП 2.1.2.15 Математична економіка 4 залік 
ПП 2.1.2.16 Маркетинг промислового підприємства 3 залік 
ПП 2.1.2.17 Маркетинг послуг 3 залік 

(студент вибирає 3 чотирикредитні та 1 трикредитну дисципліни у 8-му семестрі)  
ПП 2.1.2.05 Професійна іноземна мова (англійська) 4 залік 
ПП 2.1.2.18 Економіка інновацій 4 залік 
ПП 2.1.2.19 Міжнародний бізнес 4 залік 
ПП 2.1.2.20 Бізнес-прогнозування 4 залік 
ПП 2.1.2.21 Економічний ризик 4 залік 
ПП 2.1.2.22 Венчурний бізнес 4 залік 
ПП 2.1.2.23 Соціологія бізнесу 3 залік 
ПП 2.1.2.24 Договірний менеджмент 3 залік 
Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки:    
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240   
у т. ч. наукова компонента:     
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Структурно-логічна схема 

ОПП

ННД ВНД

ЦЗП ЦПП ЦСП ЦПП ДВВС

ЗК 1.1.02
ЗК 1.1.03
ЗК 1.1.05
ЗК 1.1.06
ЗК 1.1.07

ПП 1.2.01
ПП 1.2.02
ПП 1.2.03

ПП1.2.2.01
ПП1.2.2.02

ЗК 1.1.04
ЗК 1.1.05
ЗК 1.1.07

ПП 1.2.01
ПП 1.2.02
ПП 1.2.04
ПП 1.2.17

ПП1.2.2.03
ПП1.2.2.04

ЗК 1.1.05 ПП 1.2.05
ПП 1.2.06
ПП 1.2.07

ПП1.2.2.05 ЗК2.1.1.01

ЗК 1.1.01
ЗК 1.1.05

ПП 1.2.05
ПП 1.2.08
ПП 1.2.16

ПП1.2.2.06
ПП1.2.2.07
ПП1.2.2.08

ЗК2.1.1.01ПП2.1.2.03
ПП2.1.2.04

ПП 1.2.09
ПП 1.2.10
ПП 1.2.11
ПП 1.2.12

ПП1.2.2.09 ЗК2.1.1.01ПП2.1.2.05
ПП2.1.2.06

ПП 1.2.13
ПП 1.2.14
ПП 1.2.16
ПП 1.2.18

ПП1.2.2.09
ПП1.2.2.10

ЗК2.1.1.01ПП2.1.2.07
ПП2.1.2.08
ПП2.1.2.09
ПП2.1.2.10

ПП1.2.2.11
ПП1.2.2.12
ПП1.2.2.13

ПП2.1.2.11
ПП2.1.2.12
ПП2.1.2.13
ПП2.1.2.14
ПП2.1.2.15
ПП2.1.2.16
ПП2.1.2.17
ПП2.1.2.18

ПП 1.2.15
ПП 1.2.16
ПП 1.2.19

ПП1.2.2.11
ПП1.2.2.14

ПП2.1.2.19
ПП2.1.2.20
ПП2.1.2.21
ПП2.1.2.22
ПП2.1.2.23
ПП2.1.2.24
ПП2.1.2.25
ПП2.1.2.26
ПП2.1.2.27
ПП2.1.2.28
ПП2.1.2.29

1 
се
м

.
2 
се
м

.
3 
се
м

.
4 
се
м.

5 
се
м

6 
се
м.

7 
се
м.

8 
се
м

.

ПП2.1.2.01
ПП2.1.2.02

АТЕСТАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ
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Умовні позначення: 

ННД – блок нормативних навчальних дисциплін; 

ВНД – блок вибіркових навчальних дисциплін; 

ЦЗП – блок навчальних дисциплін циклу загальної підготовки; 

ЦПП – блок навчальних дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки; 

ЦСП – блок навчальних дисциплін циклу спеціалізації «Бізнес-економіка»; 

ДВВС – блок навчальних дисциплін вільного вибору студента. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньо-професійної програми “Бізнес-економіка” 

спеціальності № 051 “Економіка” проводиться у формі атестаційних екзаменів (з 

макроекономіки та мікроекономіки, нормативних дисциплін спеціалізації «Бізнес-

економіка», професійної іноземної мови (англійської)) та завершується видачею 

документа встановленого зразка про присудження йому освітнього ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з економіки за спеціалізацією 

«Бізнес-економіка». 

Метою проведення атестаційних іспитів є оцінювання результатів навчання та 

рівня сформованості загальних, спеціальних компетентностей та спеціальних 

компетентностей спеціалізації, визначених Стандартом вищої освіти та освітньою 

програмою.  

Атестація випускників проводиться у відповідності з Положенням “Про 

екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка”. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 


