Код і назва спеціальності(напряму): 051 Економіка
Назва спеціалізації: Економіка довкілля і природних ресурсів
Код і назва галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: магістр наук із економіки довкілля і природних ресурсів
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський), відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї повної бакалаврської освіти. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист магістерської
роботи.
Програмні результати навчання: виконання досліджень шляхом планування,
виконання та аналізу експериментів, аналізувати отримані результати в контексті існуючих
теорій, робити відповідні висновки (включаючи ступінь невизначеності); здобування адекватних
знань та розумінь, що відносяться до базових областей економіки та екології; володіння
достатніми науковими навичками в принаймні одній області економіки та екології для того, щоб
успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника; здатність розуміти наукові
статті в одній із вибраних спеціалізацій, відслідковувати найновіші досягнення в цій
спеціалізації; здатність знайти відповідні наукові джерела, які мають відношення до
кібернетичних та економічних задач, які необхідно розв’язати; володіння достатніми знаннями
різних теорій в області комунікацій, що надасть можливість їм критично аналізувати літературу
в цій області; володіння навичками в області наукової журналістики та технічної комунікації та
знаннями щодо найновіших досягнень в цих областях; мати достатні знання різних педагогічних
теорій, що надасть можливість їм критично аналізувати літературу в області викладання;
здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути
використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами; здобудуть загальне
уявлення та розуміння різних теорій в області наукового менеджменту та ділового
адміністрування; здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення
до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть
можливість їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати
на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.
Здатність до працевлаштування: Робочі місця в університетах або наукових
організаціях, наукові посади у сфері управління та досліджень: фінансові компанії, страхові
компанії, державні установи, IT-компанії.
Доступ до подальшого навчання: Докторські програми економіці або екології.
Випускна кафедра: кафедра економіки та підприємництва
Інститут/факультет: інститут економіки і управління СНУ ім. В.Даля
Керівник освітньої програми: к.е.н., доцент Семененко Інна Максимівна,
isemenenko@ukr.net, +380955324142

