Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу

Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки

Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу

Другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

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

Наявність акредитації

Міністерство освіти і науки України, Україна

Цикл/рівень

Приклад:

Кваліфікація: «Магістр з міжнародних економічних
відносин».

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої
програми

2017-2021 рр.

Перелік компонент освітньої програми
Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
1
2
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.
Соціальна відповідальність
ОК 2.
Педагогіка та психологія вищої школи
ОК 3.
Інноваційний розвиток підприємства
ОК 4.
Методика викладання фахових дисциплін
ОК 5.
Глобальна економіка
ОК 6.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
ОК 7.
Міжнародні стратегії економічного розвитку
ОК 8.
Асистентська практика
ОК 9.
Випускна кваліфікаційна робота
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП *
ВБ 1.
Управління комунікаціями і конфліктами /
Охорона праці в галузі
ВБ 2.
Інформаційні системи в бізнесі /
Інформаційні системи і технології

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумк.
контролю
4

4
3
4
5
4
3
4
8
12
47

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Захист
Захист

3

Екзамен

3

Екзамен

ВБ 3.

Фінансовий менеджмент /
Управління фінансовими інвестиціями
ВБ 4.
Управлінський облік / Облік міжнародних операцій
ВБ 5.
Методологія наукових досліджень / Митна справа
ВБ 6.
Іноземна мова професійного спрямування /
Друга іноземна мова
ВБ 7.
Міжнародний бізнес / Міжнародний туризм
ВБ 8.
Міжнародний менеджмент /
Міжнародна біржова діяльність
ВБ 9.
Міжнародна інвестиційна діяльність /
Міжнародна економічна статистика
ВБ 10.
Управління міжнародними проектами /
Міжнародна економічна безпека
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3

Екзамен

3
5
7

Екзамен
Залік
Залік

4
5

Залік
Екзамен

3

Екзамен

7

Екзамен

43
90

Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми підготовки магістра
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі
захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: Магістр міжнародних економічних відносин
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Форма атестації
здобувачів вищої освіти

Вимоги до заключної
кваліфікаційної роботи

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра з
міжнародних
економічних
відносин,
здійснюється
атестаційною комісією, відповідно до положення про
атестаційно-кваліфікаційну комісію, затвердженого вченою
радою вищого навчального закладу.
Атестація здійснюється у формі:
• публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційною роботою є робота магістра, що виконується
на завершальному етапі здобуття другого (магістерського)
рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих
результатів навчання вимогам стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційна робота магістра виконується за тематикою,
визначеною вищим навчальним закладом та обов’язково
перевіряється на плагіат.
Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою.
Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи
регламентується внутрішніми документами й положеннями
вищого навчального закладу.
Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом
кваліфікаційних робіт та запобігання академічного плагіату
кваліфікаційні роботи розміщуються на офіційному сайті
вищого навчального закладу або його структурного
підрозділу.

