
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ 

«Міжнародна економіка»  

(денна форма навчання) 

Навчальний рік 2018/2019 

1.  Спеціальність 051 «Економіка» 

2.  Освітня програма  «Міжнародна економіка»  

2
а
 За наявності спеціалізацій 

в рамках освітніх програм 

1) Спеціалізація   «Міжнародна 

інвестиційна діяльність» 

2) Спеціалізація   «Міжнародна торгівля» 

2
б
 Тип освітньої програми Освітньо-професійна 

3.  Освітній ступінь Бакалавр 

4.  Передбачені кваліфікації Бакалавр з економіки 

5.  Кількість навчальних 

семестрів, обсяг програми 

в кредитах  

ECTS 

8 семестрів, 240 кредитів 

6.  Мова навчання  російська 

7.  Початок навчання 01.09.2018 р. 

8.  Закінчення навчання  30.06.2022 р. 

9.  Кількість місць 

(ліцензійний обсяг) 

20  

9
а
 у тому числі наявність 

місць державного 

замовлення 

немає 

10.  Вартість навчання за 

контрактом 

44 100 грн - за 1 рік навчання  

(ціна актуальна станом на 2017-2018 

учбовий рік) 

11.  Предмети, що вивчаються 

(основні фахові) 
Економіка зарубіжних країн 

Міжнародні організації 

 Міжнародна економіка 

Міжнародна економічна діяльність 

України 

Міжнародне економічне право 

Міжнародний маркетинг 

Міжнародні фінанси 

Ринкові дослідження 
 

12.  Наявність виробничої 

практики 

Виробнича практика (4 тижні) 

13.  WEB-сторінка освітньої 

програми, кафедри, 
 Освітня програма 

http://econom.univ.kiev.ua/ru/for_future_st



факультету udents/undergraduate_courses/full-

time/rus_programs/international-economics/ 

 Кафедра 

http://econom.univ.kiev.ua/ru/departments/i

eam/ 

 Факультет 

http://econom.univ.kiev.ua/ 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів «Міжнародна 

економіка» готує висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними 

навичками, здатних виявляти проблеми функціонування міжнародної економічної 

системи в цілому та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 

конкретних суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

Передбачено 2 спеціалізації за вибором студентів: 

1.  «Міжнародна інвестиційна діяльність» передбачає поглиблене вивчення 

міжнародної інвестиційної діяльності в контексті управління ризиками, 

валютного і податкового регулювання та інших аспектах, а також 

міжнародної економічної інтеграції та поглиблене вивчення фахової 

англійської мови; 

2.  «Міжнародна торгівля» передбачає поглиблене вивчення актуальних 

проблем міжнародної торгівлі в контексті формування міжнародних 

стратегій суб’єктів господарювання на промисловому і споживчому 

ринках та поглиблене вивчення фахової англійської мови. 

 

Контакти керівника і адміністратора освітньої програми 

Пащук Лідія Віталіївна 

тел.: +38(044) 259-92-91 

e-mail: ieandmarketing.chair@gmail.com 

 

Зав. кафедри міжнародної економіки та маркетингу, 

професор                                                                                           Старостіна А.О. 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»  

(дневная форма обучения) 

Учебный год 2018/2019 

1 Специальность 
051 Экономика 

2 Образовательная 

программа  
Международная экономика  

2
а 

При наличии 

специализаций в рамках 

образовательных 

программ 

3) Специализация «Международная 

инвестиционная деятельность» 

4) Специализация «Международная 

торговля» 

2
б 

Тип образовательной 

программы  
Образовательно-профессиональная 

3 Степень 
Бакалавр 

4 Предусмотренные 

квалификации  

Академическая квалификация: 

бакалавр экономики 

5 Количество учебных 

семестров, объем 

программы в кредитах 

ECTS 

8 семестров, 240 кредитов 

6 Язык обучения 
Русский 

7 Начало учебы 

 

01.09.2018 г. 

 

8 Завершение учебы 
30.06.2022 г. 

9 Количество мест 

(лицензированный объем) 
20 

9
а 

в том числе наличие мест 

государственного заказа 
нет  

10 Стоимость обучения по 

контракту 

44 100 грн - за 1 год обучения  

(цена актуальна по состоянию на 2017-2018 

учебный год)  

11 Изучаемые предметы 

(основные по 

специальности) 

Экономика зарубежных стран 

Международные организации 

Международная экономика 

Международная экономическая деятельность 

Украины 

Международное экономическое право 

Международный маркетинг 



Международные финансы 

Рыночные исследования 

12 Наличие 

производственной 

практики 

Производственная практика (4 недели) 

13 WEB – страница 

образовательной 

программы, кафедры, 

факультета  

 Образовательная программа: 

http://econom.univ.kiev.ua/ru/for_future_stu

dents/undergraduate_courses/full-

time/rus_programs/international-economics/  

 Кафедра:  

http://econom.univ.kiev.ua/ru/departments/ie

am/  

 Факультет:   

http://econom.univ.kiev.ua/ 

     

Образовательная программа подготовки бакалавров «Международная 

экономика» готовит высококвалифицированных специалистов в сфере 

экономики, владеющих современным экономическим мышлением, 

теоретическими знаниями и практическими навыками, способных выявлять 

проблемы функционирования международной экономической системы в целом и 

принимать обоснованные управленческие решения для конкретных субъектов 

международных экономических отношений. 

Предусмотрено 2 специализации по выбору студентов: 

1. «Международная инвестиционная деятельность» предполагает 

углубленное изучение международной инвестиционной деятельности  в контексте 

управления рисками, валютного и налогового регулирования и других аспектов, а 

также международной экономической интеграции и углубленного изучения 

специализированного английского языка; 

2. «Международная торговля» предполагает углубленное изучение 

актуальных проблем международной торговли в контексте формирования 

международных стратегий субъектов хозяйствования на промышленном и 

потребительском рынках и углубленное изучение специализированного 

английского языка. 

 

Контакты руководителя и администратора образовательной программы 

Пащук Лидия Витальевна 

тел.: +38(044) 259-92-91 

e-mail: ieandmarketing.chair@gmail.com 

 

Зав. кафедры международной экономики и маркетинга, 

профессор                                                                                           Старостина А.А. 

 


