
Освітня програма «Аналітична економіка»  
зі спеціальності 051 «Економіка»  

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 
Економічний факультет 

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування 
Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр з економіки 
(спеціалізація “ Аналітична економіка”) 

Офіційна назва 
освітньої програми “Аналітична економіка” 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1,5 роки 

Наявність 
акредитації 

Акредитаційна комісія України 
(Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти) 

Цикл/рівень НРК України – 2 рівень вищої освіти / магістр, 
FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньої 
програми Запроваджується вперше  з 2017 року 

 
 
 

Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 
Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 
КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 
контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1 Глобальна економіка 4,0 іспит 
ОК2 Соціальна відповідальність 4,0 іспит 
ОК3 Інноваційний розвиток підприємства 4,0 іспит 
ОК4 Педагогіка та психологія вищої школи 3,0 іспит 
ОК5 Фінансовий менеджмент 3,0 іспит 
ОК6 Методика викладання економічних дисциплін 5,0 залік 
ОК7 Системний аналіз в економіці 4,0 іспит 
ОК8 Сучасні економічні теорії 4,0 залік 
ОК14 Асистентська практика 8,0  
ОК15 Дипломний проект (робота) 12,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 51,0 
Вибіркові компоненти  ОП 

ВК1 Управління комунікаціями та конфліктами / Менеджмент 
персоналу 

3,0 залік 

ВК2 Управлінський облік / Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 3,0 іспит 



ВК3 Інформаційні системи в бізнесі /Корпоративні інформаційні 
системи 3,0 іспит 

ВК4 Публічне адміністрування / Адміністрування інвестиційної 
діяльності 4,0 залік 

ВК5 Регіональні трансформації / Просторова економіка 4,0 іспит 
ВК6 Управління проектами / Управлінське консультування 4,0 залік 
ВК7 Бізнес-аналіз і планування / Мережева економіка 4,0 залік 
ВК8 Корпоративне управління / Економічний потенціал підприємства 3,0 іспит 
ВК9  Макроекономічна політика / Конкурентна політика 4,0 іспит 
ВК10 Управління змінами / Економіка розвитку 4,0 залік 
ВК11 Економічна динаміка / Економіка влади 3,0 іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 39,0 
 
 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання результатів навчання та рівня 

сформованості необхідних компетентностей. Атестація здійснюється атестаційною комісією, до 

складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відкрито і гласно у 

формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи. 

Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ. Порядок та вимоги до оприлюднення 

визначаються ВНЗ зокрема на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу 

повинна бути оприлюднена кваліфікаційна робота. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 051 «Економіка», здійснена у 

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи, завершується видачою документу 

встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з 

економіки  за спеціалізацією “Аналітична економіка”. 

 


