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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародні економічні відносини» 
Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 
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Дата затвердження попередньої редакції ОП 30.06.2017 р. 
Терміни громадського обговорення ОП 15.03.2020 – 15.04.2020* 

ПІБ стейк-
холдера 

Категорія 
(НПП, 

робото-
давець, 

здобувач 
освіти, 

випускник) 

Науковий ступінь/вчене 
звання, займана посада 

(місце роботи) 

До якого 
розділу 

ОП 
пропо-

нуються 
зміни 

Попередня 
редакція 
розділу 

Зміни, що 
пропонуються 

Нова редакція 
розділу ОП Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Міценко І. М.  

 
 

НПП доктор економічних наук, 
професор, завідувач 

кафедри міжнародної 
економіки 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету,  
надав рецензію на ОПП 

V, VI, VII  недостатня 
реалізація 
принципу 

екологізації в 
ОПП 

поглиблення 
екологічної 
складової в 
змісті ряду 
дисциплін 

професійної та 
практичної 
підготовки 
магістрів 

спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» 

вносяться 
зміни до 

розділів V, 
VI, VII  

враховано  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Булатова О. В.  академічна 

спільнота  
 

доктор економічних наук, 
професор, перший 

проректор 
Маріупольського 

державного університету, 
надала рецензію на ОПП  

 
 
 
 
 

V, VI, VII 
 

недостатньо 
враховано 

регіональний 
аспект 

реалізації ОПП 
в контексті 
вивчення 
проблем 
сталого 

розвитку, 
безпекової 

складової тощо 

потрібно 
врахувати 
специфіку 

регіонального 
аспекту в 

змісті ряду 
дисциплін 

вирішено 
доопрацювати 

змістовне 
наповнення 
дисциплін 

циклу 
професійної 

та практичної 
підготовки. 
Отже, зміни 
вносяться до 
розділів V, 

VI, VII 

враховано  

Короленко В.О. здобувач здобувач освітньо-
професійної програми 

другого рівня ВО 
«Магістр» за 

спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні 

відносини» 

до 
розділів 

V, VI, VII  

незважаючи на 
другий рівень 
вищої освіти, 
здобувачі СО 

«Магістр» 
нерідко 

недостатньо 
володіють 

практичними 
навичками  

доцільно 
розширити не  
лише спектр 

суто 
професійних 
hard-навичок, 

але й 
соціальних soft 

skills за 
допомогою 

освітніх 
компонент, які 
включають в 

себе практичну 
складову, в 

рамках 
циклу 

дисциплін 
професійної та 

вирішено 
доопрацювати 

змістовне 
наповнення 

дисциплін та 
форми роботи 

зі 
здобувачами 

освіти, з 
метою 

забезпечення 
відповідних 
ЗК, СК та 

ПРН. Отже, 
зміни 

вносяться до 
розділів V, 

VI, VII  

враховано  



1 2 3 4 5 6 7 8 
практичної 
підготовки  

* Обговорення змісту ОП відбулося на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 8 від 07.02.2020 р.) та онлайн-
обговоренні (10.04.2020 р.), за результатами яких здійснювалося обговорення робочих планів, змісту, цілей, компетентностей та освітніх 
компонент ОП 

 

В.о. завідувача кафедри                                                           М. В. Савченко 

 

Секретар                                                                          В. В. Середа 

 

 

 

 


