Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Кваліфікація: «Бакалавр з міжнародних економічних
відносин».
Диплом бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,
термін навчання 2 роки
Міністерство освіти і науки України; Україна
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень
Для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» приймаються
особи, які отримали повну загальну середню освіту або
мають ОКР «молодший спеціаліст»
Українська, англійська
2017-2021 рр.

Перелік компонент освітньої програми
Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

Кількіст
ь
кредитів

2

3

4

1

Форма
підсумк.
контролю

Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.

Міжнародне економічне право

5

Екзамен

ОК 2.

Соціологія

3

Залік

ОК 3.

Ділова іноземна мова

10

Екзамен

ОК 4.

Міжнародна економіка ІІ

5

Екзамен

ОК 5.

Облік у зарубіжних країнах

4

Екзамен

ОК 6.

Міжнародні фінанси

5

Екзамен

ОК 7.

Міжнародний маркетинг

5

Екзамен

ОК 8.

Міжнародна економічна діяльність України

6

Екзамен

ОК 9.

Міжнародна торгівля

5

Екзамен

ОК 10.

Зовнішньоекономічна діяльність

5

Екзамен

ОК 11.

Державне регулювання економіки

5

Екзамен

ОК 12.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

3

Залік

ОК 13.

Європейська інтеграція

5

Екзамен

ОК 14.

Міждисциплінарна курсова робота І

3

Захист

ОК 15.

Міждисциплінарна курсова робота ІІ

3

Захист

ОК 16.

Виробнича практика

6

Захист

ОК 17.

Випускна кваліфікаційна робота

4

Захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

82

Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.

Професійна іноземна мова / Друга іноземна мова

4

Екзамен

ВБ 2.

Теорії міжнародних економічних відносин/Історія
міжнародних економічних відносин

3

ВБ 3.

Світова економіка / Економіка зарубіжних країн

5

Екзамен

ВБ 4.

Паблік рілейшнз / Територіальний маркетинг

3

Залік

ВБ 5.

Міжнародний економічний аналіз / Зовнішньоекономічна
політика України

4

ВБ 6.

Податкова система/Податкова система зарубіжних країн

3

ВБ 7.

Транснаціональні корпорації/Транскордонне
співробітництво

3

ВБ 8.

Міжнародні організації / Міжнародна інформація

4

Екзамен

ВБ 9.

Демографія / Організація виробництва

3

Залік

ВБ 10.

Торговельна політика і комерційна дипломатія /
Європейські економічні комунікації

3

Екзамен

ВБ 11.

Вибіркова факультетська дисципліна ІІІ

3

Залік

Залік

Екзамен
Залік
Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

38

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми підготовки бакалавра
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі
складання комплексного екзамену з фахових дисциплін та захисту випускної
кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу встановленого
зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації:
Бакалавр з міжнародних економічних відносин.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Форма атестації здобувачів
вищої освіти

Вимоги до заключної
кваліфікаційної роботи

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра 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;
• атестаційного фахового екзамену з дисциплін
«Міжнародна економіка», «Міжнародний маркетинг»,
«Міжнародні фінанси», «Міжнародна економічна
діяльність України».
Кваліфікаційною роботою є робота бакалавра, що
виконується на завершальному етапі здобуття першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти для встановлення
відповідності набутих результатів навчання вимогам
стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційна робота бакалавра 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.

