
 
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЇ 

 

Історія вищої освіти в Іспанії бере свій початок з моменту заснування в 

1218 році університету Саламанки, який став четвертим за часом заснування 

університетом Європи. Здобути вищу освіту в Іспанії можна як в державному, 

так і в приватному вищому навчальному закладі. В Іспанії налічується 47 

державних і 10 приватних вищих навчальних закладів. Університети в Іспанії є 

основним типом вищих навчальних закладів, частка яких становить 95% від 

загального числа ВНЗ.  

Для вищої освіти в Іспанії характерним є поєднання багатовікових 

академічних традицій з динамічністю навчальних програм, що адаптуються до 

потреб сучасної  Європи. Широкі можливості професійного ринку Іспанії 

залучають молодь різних країн до освіти в Іспанії.  

Основними перевагами, які роблять навчання в Іспанії привабливим є 

доступні ціни, проста процедура оформлення документів, отримання диплому, 

який визнається не лише в Європі, але й у всьому світі, а також високий рівень 

освітніх програм. 
 

 
 

У зв’язку із вищезазначеним Центром європейської освіти КНТЕУ було 

здійснено дослідження бакалаврських та магістерських програм провідних 

державних ВНЗ Іспанії з метою збору та аналізу переліку спеціальностей  та 

дисциплін економічного профілю. 
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Мадридський університет Комплутенсе – це найбільший державний 

університет Іспанії та один з найстаріших у світі, заснований у 1499 р. За більш 

ніж сім століть свого існування університет Комплутенсе випустив сотні 

всесвітньо відомих філософів, письменників та науковців. Серед найвідоміших 

– філософ Хосе Ортега-і-Гассет, письменник Лопе де Вега, поет Федеріко 

Гарсія Лорка та лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса.  

За рейтингом однієї з найвпливовіших іспанських газет «El Mundo» 

Університет Комплутенсе займає перше місце серед університетів Іспанії. В 

університеті працює більше 11 тис. персоналу, навчаються більше 74 тис. 

студентів за бакалаврськими програмами, та більше 11 тис. студентів за 

магістерськими. 

До складу університету входять: 21 факультет, 187 департаментів, 5 

коледжів, 9 шкіл професійної підготовки, 38 науково-дослідних інститутів, 107 

студентських об’єднання. Університет Комплутенсе пропонує навчання за 78 

спеціальностями, які охоплюють практично усі галузі знань.  

Мадридський університет Комплутенсе має мережу дослідницьких 

центрів за кордоном, в тому числі в The Real Colegio Complutense в 

Гарвардському університеті, Collège des Hautes Études Européennes Miguel 

Servet в Парижі та Cátedra Complutense en la Universidad de Karlova в Празі. 

Університетом підписано 724 угоди про співробітництво з іншими 

університетами США, Європи, Латинської Америки, Австралії та Японії, з 

підприємствами, фондами, асоціаціями, державними закладами та ін. 

організаціями.   

Бакалаврські програми, які пропонує Мадридський університет 

Комплутенсе: Економіка (Economics); Бізнес-адміністрування та 

менеджмент (Business Administration & Management); Фінанси, банківська 

справа та страхування (Finance, Banking and Insurance); Право (Law); Трудові 

правовідносини та права людини (Labour Relations & Human Resources); 

Реклама та зв’язки з громадськістю (Advertisement & Public Relations); 

Міжнародні відносини (International Relations); Комерційна діяльність 

(Commerce); Туризм (Tourism).  

 

 

 

https://www.ucm.es/


«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Програма навчання розрахована на чотири роки, протягом яких студент 

набирає 240 кредитів ЄКТС. Навчання проходить іспанською мовою. Опис 

програми наведений у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Математика для підприємців І 6 

Підприємницьке законодавство та фінансова активність 6 

Основи економіки 6 

Основи менеджменту 6 

Історія економічна, монетарна та фінансова 6 

Математика для підприємців ІІ 6 

Мікроекономіка 6 

Фінансовий облік 6 

Основи фінансового обліку для підприємців 6 

Бізнес-статистика 6 

Другий рік 

Управлінський облік 6 

Макроекономіка 6 

Фінансова система Іспанії 6 

Статистика для фінансистів 6 

Основи монетарної політики 6 

Фіскальна система Іспанії 6 

Закони у сфері страхування, банківської справи та на ринках 

цінних паперів 
6 

Математична оптимізація 6 

Актуарна статистика та демографія 6 

Третій рік 

Бухгалтерський облік та страхування 6 

Корпоративні фінанси 6 

Історія грошово-кредитної думки 6 

Монетарна та фінансова економіка 6 

Оцінка ризиків 6 

Оподаткування фінансових операцій та страхування 6 

Економіка для фінансових компаній та корпоративних банків 6 

Маркетинг фінансових послуг 6 

Міжнародний фінансовий менеджмент 6 

Емпіричний аналіз фінансових ринків 6 

Четвертий рік 

Корпоративне управління та етичні кодекси на підприємствах 

та фінансових ринках 
6 

Стратегічні суб’єкти управління у фінансах, банківській 

справі та страхування 
6 

Актуарна математика 6 

Рейтинг фінансових активів та підприємств 6 

Внутрішні та зовнішні суб’єкти аудиту в банках та страхових 

компаніях 
6 

Система національних рахунків: реальні та фінансові операції 6 

Аналіз та облік у фінансових інституціях та страхових 

компаніях 
6 



Дисципліни за вибором: 

1. управління людськими ресурсами у фінансових та 

страхових компаніях та банках; 

2. державне та приватне соціальне забезпечення; 

3. макроекономічне прогнозування та фінансові ринки; 

4. фінансове становище; 

5. фінансові похідні; 

6. автономна робота та мікрофінансування. 

12 

Стажування  12 

Дипломний проект 6 

 

«Реклама та зв’язки з громадськістю» 

Програма навчання розрахована на чотири роки, протягом яких студент 

набирає 240 кредитів ЄКТС. Навчання проходить іспанською мовою. Опис 

програми наведений у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Основи комунікації 6 

Новітня історія 6 

Іспанська мова 6 

Соціологія 6 

Сучасне мистецтво 6 

Теорія реклами 6 

Основи зв’язків з громадськістю 6 

Історія розвитку реклами 6 

Одна дисципліна за вибором: 

1. рекламна документація; 

2. соціологія комунікацій; 

3. історія пропаганди. 

6 

Другий рік 

Психологія комунікацій 6 

Економіка реклами та зв’язків з громадськістю 6 

Етика та професіональна деонтологія 6 

Література та засоби зв’язку  6 

Право 6 

Маркетинг та реклама 6 

Бренд-менеджмент 6 

Стратегічне планування рекламних комунікацій 6 

Організаційна культура 6 

Одна дисципліна за вибором: 

1. сучасне іспанське мистецтво; 

2. іспанська мова в рекламі та зв’язках з громадськістю; 

3. документальна спадщина. 

6 

Третій рік 

Процес створення реклами 6 

Направлення в мистецтві 6 

Корпоративні комунікації 6 

Право публічності 6 

Копірайтинг  6 

Дослідження та планування використання рекламних коштів 6 



Чотири дисципліни за вибором: 

1. етика організацій; 

2. управління рахунками; 

3. креативність в ЗМІ;  

4. рекламна фотографія; 

5. літературні міфи та гласність; 

6. методи та методики соціологічних досліджень; 

7. історія рекламного плаката; 

8. соціальний та політичний маркетинг; 

9. міжособистісні комунікації та ін.  

24 

Четвертий рік 

Виробництво та реалізація реклами 6 

Інституційний зв'язок та громадський імідж 6 

Корпоративна репутація 6 

Соціальна відповідальність компаній 6 

Чотири дисципліни за вибором: 

1. лідерство; 

2. комунікації в кризові періоди; 

3. створення цифрових мультимедійних малюнків; 

4. ораторське мистецтво; 

5. стратегічний маркетинг та ін. 

24 

Дипломний проект 6 

 

«Туризм» 

Програма навчання розрахована на чотири роки, протягом яких студент 

набирає 240 кредитів ЄКТС. Навчання проходить іспанською мовою. Опис 

програми наведений у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Основи соціальної антропології 6 

Основи економіки 6 

Іспанська та всесвітня туристична структура 6 

Прикладна статистика в туристичному секторі 6 

Географія туризму 6 

Історія туризму 6 

Культурна спадщина: історія мистецтв 6 

Соціологія туризму та відпочинку 6 

Англійська мова 6 

Друга іноземна мова за вибором: французька/німецька 6 

Другий рік 

Організація та управління в туристичних організаціях 6 

Приватне право в туризмі 6 

Основи бухгалтерського обліку на туристичних 

підприємствах 
6 

Маркетинг в туризмі 6 

Управління проживанням та харчування туристів 6 

Територіальна спадщина та туристичні потоки 6 

Адміністративне право в туризмі 6 

Англійська мова 6 

Друга іноземна мова за вибором: французька/німецька 6 



Третій рік 

Калькуляція витрат в туристичному бізнесі 6 

Управління туроператорами та туристичними агентствами  6 

Англійська мова 6 

Друга іноземна мова за вибором: французька/німецька 6 

Дослідження туристичного ринку 6 

Чотири дисципліни за вибором 24 

Четвертий рік 

Трудове право та соціальна безпека в туристичному секторі 6 

Стратегічне управління туристичним бізнесом 6 

Управління персоналом на туристичному підприємстві 6 

Управління в туризмі 6 

Стажування  12 

Дві дисципліни за вибором 12 

Дипломний проект 6 

Дисципліни за вибором на 3 та 4 роках навчання 

Економіко-фінансове становище туристичного підприємства; фінансовий 

менеджмент для туристичних підприємств; створення туристичних підприємств; 

управління якістю; поведінка споживача; оподаткування туристичних підприємств; 

управління туристичними подіями; моделі туризму та типологія споживачів; туристичні 

маршрути та інформація; планування та управління туризмом у містах, за містом та на 

прибережній території; соціальна психологія туризму; культурна спадщина: літературні 

подорожі; міжкультурний зв'язок; міжнародне право в туризмі; туризм, стійкість і 

навколишнє середовище; Мадрид і його туристичний регіон та ін. 

 

Магістерські програми, які пропонує Мадридський університет 

Комплутенсе: Аудит та бухгалтерський облік (Auditing & Accounting); 

Інноваційна економіка та менеджмент (Innovation Economics and 

Management); Міжнародна економіка та розвиток (International Economics 

and Development); Електронна комерція (E-Commerce); Управління 

готельним та ресторанним бізнесом (Hotel and Catering Business 

Management); Планування та управління туристичними дестинаціями 

(Planning and Management of Tourist Destinations); Міжнародне право 

(International Law); Фінансові інституції та ринки (Financial Institutions and 

Market) та ін.  

 

«Інноваційна економіка та менеджмент» 

Програма навчання розрахована на один рік, протягом якого студент 

набирає 60 кредитів ЄКТС, з яких: 45 ЄКТС – обов’язкові дисципліни; 15 ЄКТС 

– дипломна робота. Навчання проходить іспанською мовою. Програма 

представлена у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

Модуль 1: Основи технологічних змін та 

інновацій: 

- економічне зростання та інновації; 

- стратегічне управління інноваційною 

діяльністю; 

- інноваційна економіка; 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

1 

1 

 

1 



- економіка та управління змінами; 

- економіка, організація та управління 

технологічними інноваціями; 

- новітні наукові дослідження, розробка та 

впровадження технічних інновацій в 

Європейському Союзі. 

5 

5 

 

5 

1 

1 

 

2 

Модуль 2: Розширений курс: 

- фінансування інноваційної діяльності у 

промисловості; 

- інтернаціоналізація технологічних змін; 

- методологія наукових досліджень. 

 

5 

 

5 

5 

 

2 

 

2 

2 

Дипломна робота 15 2 

 

 

«Міжнародна економіка та розвиток» 

Програма навчання розрахована на два роки, протягом яких студент 

набирає 120 кредитів ЄКТС, з яких: 66 ЄКТС – обов’язкові дисципліни; 36 

ЄКТС – дисципліни за вибором та стажування; 18 ЄКТС – дипломна робота. 

Навчання проходить іспанською мовою. Програма представлена у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

1. Економіка розвитку: теорія та політика 

2. Всесвітня політекономія 

3. Прикладна макроекономіка 

4. Економічний аналіз країн: поняття, 

інструменти та джерела 

5. Методологія прикладної економіки 

Дисципліни за вибором:  

- кількісні методи в прикладній економіці 

7,5 

7,5 

7,5 

6 

 

7,5 

6 

1 

1 

2 

1 

 

2 

1/2 

Другий рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

1. Міжнародна торгівля: структура та еволюція 

2. Міжнародні фінанси 

3. Транснаціональні корпорації в світовій 

економіці 

4. Структура і динаміка європейських економік 

5. Структура і динаміка економік 

латиноамериканських країн 

Дисципліни за вибором:  

- методи кількісного дослідження; 

- всесвітня економіка; 

- розвиток; 

- економічний простір 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

 

3 

3 

 

4 

 

4 

 

3/4 

 

 

 

«Управління готельним та ресторанним бізнесом» 

Програма навчання розрахована на один рік, протягом якого студент 

набирає 60 кредитів ЄКТС, з яких: 48 ЄКТС – обов’язкові дисципліни; 6 ЄКТС 

– стажування; 6 ЄКТС – дипломна робота. Навчання проходить іспанською 

мовою. Програма представлена у таблиці. 



Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

Модуль 1: Навколишнє середовище та 

готельна діяльність: 

- засоби спеціального розміщення; 

- профілактика професійних ризиків в 

готельній індустрії; 

- оподаткування в готельній індустрії; 

- ресторанна справа та події; 

- споживче право. 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

Модуль 2: Методи готельного менеджменту: 

- облік у готельному менеджменті; 

- комерційний менеджмент на підприємствах 

готельного господарства; 

- готельне стратегічне планування; 

- створення готельного підприємства; 

- організація та управління персоналом в 

готелі; 

- маркетингове планування на підприємствах 

готельного бізнесу. 

 

6 

4 

 

4 

4 

6 

 

4 

 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

Стажування  6 2 

Дипломна робота 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономний університет Барселони 

Universitat Autònoma de Barcelona 
http://www.uab.cat/ 

 

Автономний університет Барселони – це один з найбільших іспанських 

університетів з річним бюджетом в 417 млн. євро. В національному рейтингу 

найкращих державних іспанських університетів посідає 2 місце (за даними 

газети «El Mundo»). Автономний університет Барселони офіційно створено 

декретом від 6 червня 1968 р. 27 липня того ж року були відкриті філологічний, 

медичний, природничий та економічний факультети. В різні роки свого 

існування, в університеті працювали 12 нобелівських лауреатів. Будівля 

університету Casa Convalescència є об’єктом всесвітньої спадщини та 

знаходиться під охороною UNESCO. 

До складу університету входять 15 факультетів та 3 університетські 

школи, 15 приєднаних учбових закладів, а також велика кількість науково-

дослідних центрів та служб технічної підтримки, в тому числи кар’єрний центр.  

Автономний університет Барселони пропонує студентам більш ніж 84 

бакалаврські програми, 119 магістерських програм, 73 – докторські та 481 

програму післядипломної освіти. Навчання проводиться іспанською та 

каталонською мовами, в останні роки студентам пропонуються декілька 

програм англійською мовою. 

Автономний університет Барселони також є одним з найбільш 

багатонаціональних університетів, який проводить політику залучення 

іноземних студентів, створюючи для них спеціальні освітні програми. З 42 тис. 

студентів, більше 3 тис. – іноземні студенти.  

Бакалаврські програми, які пропонує Автономний університет 

Барселони: Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and Finance); 

Реклама та зв’язки з громадськістю (Advertising and Public Relations); Бізнес-

адміністрування та менеджмент (Business Administration and Management); 

Економіка (Economics); Готельний менеджмент (Hotel Management); Право 

та трудові відносини (Law + Labour Relations); Туризм (Tourism); Прикладна 

статистика та соціологія (Applied Statistics + Sociology) та ін.  

 

«Бізнес-адміністрування та менеджмент» 

Чотирирічна бакалаврська програма, протягом якої студент набирає 240 

кредитів ЄКТС. Програма пропонується як іспанською мовою, так і 

англійською. Якщо студент обирає навчання англійською мовою, то він має 

http://www.uab.cat/


показати міжнародний сертифікат на рівні В2. Програма навчання представлена 

у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

1. Право 

2. Бізнес-економіка І 

3. Світова економічна історія 

4. Основи економіки 

5. Математика І 

6. Міжнародна економіка 

7. Статистика 

8. Математика ІІ 

9. Людські ресурси 

10. Основи бухгалтерського обліку 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Другий рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

1. Статистика ІІ 

2. Аналіз фінансових документів 

3. Іспанська економіка 

4. Мікроекономіка І 

5. Управлінський облік 

6. Економетрика І 

7. Макроекономіка І 

8. Мікроекономіка ІІ 

Дві дисципліни за вибором (12 ЄКТС):  

- трудове право; 

- соціологія; 

- фінансове та податкове законодавство; 

- інформаційні системи; 

- комерційне право; 

- оподаткування; 

- основи психології; 

- комунікативні навики в Каталонії; 

- комунікативні навики в Іспанії 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Третій рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

1. Стратегічний менеджмент І 

2. Фінанси підприємства І 

3. Дослідження операцій І 

4. Маркетинг І 

5. Операційний менеджмент І 

6. Стратегічний менеджмент ІІ 

7. Бізнес-економіка ІІ 

8. Фінанси підприємства ІІ 

9. Маркетинг ІІ 

Дисципліна за вибором (6 ЄКТС): 

- управлінський облік; 

- фінансовий облік 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Четвертий рік 

З наступного переліку студент має обрати 8 дисциплін, які вивчатимуться 

протягом року: бізнес-аналіз та організаційне моделювання; аудит; міжнародна торгівля; 

управлінський облік; фінансовий бухоблік; маркетингові комунікації; економічний та 



управлінський контроль; підприємництво; операційний менеджмент ІІ; Стратегічний 

менеджмент та планування; трудове право; економетрика ІІ; економіка Каталонії; 

інформаційна економіка;  економіка інновацій; державний сектор економіки та ін. 

З наступного переліку студент має обрати 5 дисциплін, які вивчатимуться 

протягом року: основи психології; маркетингові дослідження; макроекономіка ІІ; ринок 

капіталів; мікроекономіка ІІІ; економетрика та моделі прогнозування; економіка та фінансове 

планування; корпоративне зростання; економічна політика; корпоративна фінансова 

політика; соціальна відповідальність в компанії; фінансові системи та ін. 

Дипломна робота  12 

 

«Готельний менеджмент» 

Чотирирічна бакалаврська програма, протягом якої студент набирає 240 

кредитів ЄКТС. На четвертому році навчання у другому семестрі студент 

обирає спеціалізацію: «Адміністрування міжнародних готельних ланцюгів» або 

«Адміністрування кейтерингових компаній». Навчання проходить іспанською 

мовою. Програма навчання представлена у таблиці. 

Перший рік 

Дисципліни: економіка; бізнес-економіка; перша іноземна мова І; 

комп’ютерні навики; безпека харчових продуктів та гігієна; 

право; прикладна статистика; основи бухгалтерського обліку; 

друга іноземна мова І. 

Другий рік 

Дисципліни: управління персоналом в готельній індустрії; 

адміністрування та управління розміщенням І; адміністрування та 

управління на кухні І; адміністрування та управління постачанням 

І; перша іноземна мова ІІ; аналіз обладнання та обслуговування; 

адміністрування та управління розміщенням ІІ; адміністрування 

та управління на кухні ІІ; адміністрування та управління 

постачанням ІІ; друга іноземна мова ІІ. 

Третій рік 

Дисципліни: маркетинг; бухгалтерський облік в готельному 

менеджменті; управління персоналом та трудові відносини; 

перша іноземна мова ІІІ; друга іноземна мова ІІІ; фінансове 

управління в готелях; безпека та превентивні заходи в готелях; 

економіка та географія туризму. 

Четвертий рік 

Дисципліни: аспекти готельного менеджменту; туристична 

тематика; третя іноземна мова ІІ; електронні продажів готельному 

секторі; якість та управління навколишнім середовищем; 

архітектура та дизайн закладів готельного бізнесу; національні та 

міжнародні засоби розміщення; готельний та ресторанний 

маркетинг; реклама та зв’язки з громадськістю; продажі та 

управління доходами; готельна організація та клієнтська 

підтримка; методи дослідження та техніки. 

 

 

Магістерські програми, які пропонує Автономний університет 

Барселони: Економічний аналіз (Economic Analysis); Економіка та бізнес-

адміністрування (Economics and Business Administration); Маркетинг 

(Marketing); Стратегічне планування в рекламі та зв’язки з громадськістю 

(Strategic Planning in Advertising and Public Relations); Європейська інтеграція 

(European Integration); Міжнародні відносини, безпека та розвиток 

(International Relations, Security and Development); Міжнародна безпека 



(International Security); Готельний менеджмент (Hotel Management); 

Управління та організація івент-туризму (Management and Organisation of 

Event Tourism). 

 

«Міжнародні відносини, безпека та розвиток» 

Однорічна магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання проходить іспанською мовою. На вибір студента пропонуються три 

спеціалізації: «Безпека та розвиток»; «Європейський Союз у світі» та 

«Регіональні відносини». Програма навчання наступна: 

1) Обов’язкові дисципліни: аналіз міжнародних відносин, безпеки та 

розвитку; безпека та розвиток: стадії аналізу та інтервенції; арабський світ: 

міжнародні відносини, безпека та державне управління; безпека людини; 

політики та стратегії безпеки та розвитку; політичні погляди та суспільство 

Східної Азії – 15 кредитів ЄКТС. 

2) Дисципліни за вибором – 35 кредитів ЄКТС. 

3) Магістерська робота – 10 кредитів ЄКТС. 

 

«Готельний менеджмент» 

Магістерська програма, розрахована на один рік навчання та складає 60 

кредитів ЄКТС. Навчальний рік поділений на два семестри і навчання 

проходить іспанською мовою. 42 кредити ЄКТС становлять обов’язкові модулі, 

12 ЄКТС – стажування, 6 ЄКТС – дипломна магістерська робота.  

Обов’язкові модулі: фінансовий менеджмент; готельна інформація та 

системи бізнес-ігор; управління персоналом; маркетинг та комерціалізація 

управління; операційний менеджмент; управління якістю та навколишнім 

середовищем; стратегічний менеджмент.  

 

«Управління та організація івент-туризму» 

Магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС та триває один 

академічний рік. Програма навчання складається з п’яти обов’язкових модулів, 

кожен з яких становить по 6 кредитів ЄКТС. Стажування та дипломна робота 

становлять по 15 кредитів ЄКТС.  

Обов’язкові модулі: маркетинг та івент менеджмент; організація 

конференцій та ярмарок; організація та корпоративних та комунікативних 

подій; організація соціальних подій; техніки івент планування та управління. 

 

 

 



 
 

Севільський університет 

Universidad de Sevilla 
http://www.us.es 

 

Севільський університет – це державний вищий навчальний заклад, 

розташований в столиці Андалусії місті Севілья. Це один з найбільших та 

найстаровинніших університетів Іспанії, розташований в історичному центрі 

Севільї. З 1505 р. університет розпочав свою діяльність з коледжу Santa María 

de Jesús, а в 1551 р. офіційно отримав університетський статус. З 1999 р. 

університет Севільї переходить на Болонську систему навчання. В університеті 

пропонується більш ніж 60 бакалаврських програм, 44 магістерські та 28 

докторських програм.  

В Севільському університеті навчається приблизно 75 тис. студентів, 

працюють близько 7 тис. викладачів. Бюджет університету на рік складає 473 

млн. євро.  

На сьогоднішній день університет відомий не тільки завдяки своїй 

п’ятивіковій історії, а також завдяки своєму величезному внеску в розвиток 

світової науки та техніки. Основна задача Севільського університету – 

дослідження та розробка інновацій в науково-технічній сфері. Викладацький 

склад в університеті найсильніший, тому що тут працює найбільша кількість 

заслужених наукових діячів та професорів в усій Іспанії.  

Бакалаврські програми, які пропонує Севільський університет: 

Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and finance); Бізнес-

адміністрування та менеджмент (Business Administration and Management); 

Економіка (Economics); Право (Law); Дослідження ринку та маркетинг 

(Market Research and Marketing); Туризм (Tourism) та ін. 

 

«Дослідження ринку та маркетинг» 

Чотирирічна бакалаврська програма, яка становить 240 кредитів ЄКТС та 

викладається іспанською мовою. Програма навчання наведена у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

1. Статистика 

2. Фінанси 

3. Основи бухгалтерського обліку 

6 

6 

6 

http://www.us.es/


4. Історія економіки 

5. Основи економіки 

6. Економіка підприємництва 

7. Підприємницьке право 

8. Основи маркетингу 

9. Математика 

10. Мікроекономіка 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

Другий рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

1. Бізнес-адміністрування 

2. Бухгалтерський облік для комерційного управління 

3. Стратегічний менеджмент 

4. Міжнародна економіка 

5. Поглиблений курс зі статистики 

6. Дослідження ринку І 

7. Макроекономіка 

8. Кількісні техніки 

9. Техніка вибіркових методів 

10. Теорія цін 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Третій рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

1. Комерційна комунікація І 

2. Комерційний менеджмент 

3. Управління продажами І 

4. Управління продажами ІІ 

5. Комерційне розповсюдження І 

6. Комерційне розповсюдження ІІ 

7. Обчислювальне управління комерційних підсистем 

8. Дослідження ринку ІІ 

9. Дослідження ринку ІІІ 

10. Комерційна комунікація ІІ 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Четвертий рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Поведінка споживача 

2. Створення підприємства 

3. Сервісний маркетинг 

Дисципліни за вибором: 

1. Економічний аналіз ринків 

2. Фінансове управління для маркетологів 

3. Франчайзинговий менеджмент 

4. Управління трендом та новими продуктами 

5. Промисловий маркетинг 

6. Маркетинг та етика в бізнесі 

7. Мерчандайзинг 

8. Багатовимірні статистичні методи 

9. Фінансові операції на ринку 

10. Бізнес-планування 

11. Планування та управління цінами 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

6 

  

 



«Туризм» 

Чотирирічна бакалаврська програма, яка становить 240 кредитів ЄКТС, з 

яких: 60 ЄКТС – базовий курс, 132 ЄКТС – обов’язкові дисципліни, 30 ЄКТС – 

дисципліни за вибором, 12 ЄКТС – стажування протягом 6 місяців та 6 ЄКТС – 

дипломна робота. Програма навчання ведеться іспанською мовою та наведена у 

таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Базовий курс: 

1. Економіка І 

2. Економіка ІІ 

3. Туризм у світі 

4. Туристичні бізнеси та організації 

5. Основи бухгалтерського обліку 

6. Типологія туристичних регіонів 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Основи фінансів 

2. Туристичний маркетинг 

3. Етнологічна культурна спадщина 

4. Історична та художньо-культурна спадщина 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

Другий рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Базовий курс: 

1. Приватне право в туристичному бізнесі 

2. Створення туристичних компаній 

3. Статистика 

4. Основи туристичного законодавства 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Німецька мова І 

2. Бухоблік в туристичному менеджменті 

3. Управління в туристичних організаціях І 

4. Ринкова структура 

5. Французька мова І 

6. Англійська мова І 

7. Території, туризм та постійний розвиток 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Третій рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Німецька мова ІІ 

2. Географічний аналіз туризму в Андалусії 

3. Адміністративне право в туристичному секторі 

4. Операційний менеджмент в туристичних організаціях 

5. Стратегічний менеджмент в туристичних організаціях 

6. Французька мова ІІ 

7. Управління персоналом в туристичному секторі 

8. Англійська мова ІІ 

9. Дослідження на туристичному ринку 

10. Державна політика в туристичному секторі 

11. Технології інформування та комунікації 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Четвертий рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 



Обов’язкові дисципліни: 

Створення туристичних компаній 

Англійська мова ІІІ 

Дисципліни за вибором: 

Німецька мова ІІІ 

Французька мова ІІІ 

Антропологія туризму та управління етнологічною та 

культурною спадщиною 

Мистецький та культурний туризм 

Управління витратами та складання бюджету в 

туристичному секторі 

Трудове право та трудові відносини в туристичних 

компаніях 

Короткотермінове фінансування 

Інтегроване управління якістю в туризмі 

Реклама та просування в туризмі 

Податковий режим для туристичної компанії 

Іспанські туристичні регіони 

Соціологія туризму 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

Магістерські програми, які пропонує Севільський університет: Аудит 

та бухгалтерський облік (Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad 

Superior); Інституційні та політичні комунікації (Máster Universitario en 

Comunicación Institucional y Política); Управління та планування в туризмі 

(Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo); Перспективні 

дослідження в галузі управління (Máster Universitario en Estudios Avanzados en 

Dirección de Empresas); Стратегічне управління та міжнародний бізнес 

(Máster Universitario en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales); 

Управління та розвиток персоналу (Máster Universitario en Gestión y 

Desarrollo de Recursos Humanos) та ін. 

 

 

«Управління та планування в туризмі» 

Однорічна магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання проходить іспанською мовою. Програма навчання наведена у 

таблиці. 
Один рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Комерційний менеджмент в туристичних організаціях 

2. Управління персоналом в туристичних компаніях 

3. Стратегічний менеджмент на туристичних підприємствах 

4. Фінансовий менеджмент на туристичних підприємствах 

5. Методи дослідження в туризмі 

6. Планування туристичних дестинацій: концепція та зміст 

7. Фінансовий аналіз на туристичних підприємствах 

Дисципліни за вибором: 

1. Топ-менеджмент в туристичному бізнесі 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 



2. Якість сервісу та управління якістю в туристичному секторі 

3. Якість в туризмі: доступність та стійкість 

4. Управлінський контроль в туристичному бізнесі 

5. Управління та операційний менеджмент в туристичному секторі 

6. Державне фінансування туристичних проектів 

7. Високі стандарти управління та туризм 

8. Управління відносинами з клієнтами 

9. Туристичний менеджмент культурної спадщини 

10. Методи планування, інструменти планування та туристичний 

менеджмент на різних рівнях управління  

11. Музейна справа та музеографія туристичних дестинацій 

12. Правила якості при розміщення туристів 

13. Оцінка задоволеності клієнтів 

14. Туристичні організації та ін. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

Стажування 2 

Магістерська дипломна робота 10 

 

 

«Перспективні дослідження в галузі управління» 

Однорічна магістерська програма, представлена факультетом економіки 

та бізнесу, яка складає 60 кредитів ЄКТС. Навчання проходить іспанською 

мовою. Програма навчання наведена у таблиці. 
Один рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Інтегроване управління бізнесом через системний фокус та 

моделювання 

2. Планування бізнес-ресурсів 

Дисципліни за вибором: 

1. Фінансовий аналіз 

2. Якість та навколишнє середовище 

3. Управлінський облік та фінансування 

4. Управління операціями в сервісній організації 

5. Управління операціями та інформаційними системами 

6. Управління ланцюгами постачання на виробництві та при наданні 

послуг 

7. Інновації та тренди в системі фінансів підприємства 

8. Електронна комерція 

9. Фінансові ринки та фінансові інструменти 

10. Нові техніки та інструменти аналізу фондових ринків 

11. Система контролю та управлінський облік 

12. Інформаційні технології та ін. 

 

4 

 

4 

 

3 

3 

5 

4 

5 

4 

 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

Магістерська дипломна робота 15 

 

 

 

 «Стратегічне управління та міжнародний бізнес» 

Однорічна магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання проходить іспанською мовою. Програма навчання наведена у 

таблиці. 



Один рік 

Дисципліни Кредити ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Зміни інституцій у світовій економіці 

2. Вплив глобалізації ринків на хаотичну поведінку споживача 

3. Стратегічний менеджмент та людські ресурси 

4. Стратегія та організація роботи в міжнародних компаніях 

5. Управління споживчим капіталом 

6. Процес інтернаціоналізації та міжнародний маркетинг 

7. Інформаційні системи та управління інформацією 

8. Інтегровані системи міжнародних ринків розподілу 

Дисципліни за вибором: 

1. Підприємницька поведінка та інновації в глобальних секторах 

2. Електронна комерція 

3. Поведінка споживача: аналіз ринкової неоднорідності 

4. Етика та соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі 

5. Управління культурною диверсифікацією в міжнародних компаніях 

6. Міжнародний бренд-менеджмент 

7. Інтернаціоналізація малого бізнесу 

8. Методологія дослідження 

9. Міжнародні соціальні мережі та ін. 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Магістерська дипломна робота 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Університет Гранади 

Universidad de Granada 
http://www.ugr.es 

 
Університет Гранади – це престижний, державний іспанський 

університет, який має майже п’ятивікову історію. Університет Гранади був 

заснований у 1531 р. Сьогодні це вищий навчальний заклад, в якому частка 

іноземних студентів більше ніж в будь-якому іншому європейському 

університеті. В університеті Гранади навчаються 60 тис. студентів та 

аспірантів, також щороку близько 20 тис. студентів проходять тут літні мовні 

курси. В університеті працюють приблизно 4 тис. викладачів, серед яких 

більша частка професори та доктори наук, також працюють близько 2 тис. 

допоміжного персоналу. Факультети та інші університетські приміщення 

розташовані в п’яти кампусах, які знаходяться в різних частинах міста. 

Університет Гранади відомий своєю науково-дослідною діяльністю. На 

фінансування університету спрямовано більш ніж 300 проектів, які 

допомагають університету піднятися на престижні позиції національних 

рейтингів. Представники університету є членами більш ніж 30 різноманітних 

громадських міжнародних організацій.  

Ще в 1980-х роках керівництво університету вирішило, що міжнародні 

контакти дуже вигідні та корисні, як для іноземних студентів, так і для 

університету. В підтвердження заслуг університету у сфері міжнародного 

співробітництва, в 2007 р. університет Гранади був нагороджений спеціальною 

Золотою зіркою програми «Erasmus». Сьогодні університет популярний в усіх 

європейських країнах і щороку тисячі студентів приїжджають сюди, щоб 

отримати якісну та сучасну освіту. 

Бакалаврські програми, які пропонує університет Гранади: 

Адміністрування та управління (Administración y Dirección de Empresas); 

Політологія та державне управління (Ciencias Políticas y de la 

Administración); Право (Derecho); Економіка (Economía); Фінанси та 

бухгалтерський облік (Finanzas y Contabilidad); Управління та органи 

державного управління (Gestión y Administración Pública); Маркетинг та 

маркетингові дослідження (Marketing e Investigación de Mercados); Туризм 

(Turismo) та ін.  

 

http://www.ugr.es/


«Адміністрування та управління» 

Чотирирічна програма навчання, протягом якої студент набирає 240 

кредитів ЄКТС: 72 ЄКТС – базовий курс, 120 ЄКТС – обов’язкові дисципліни, 

42 ЄКТС – дисципліни за вибором та 6 ЄКТС – дипломна робота. Навчання 

проходить іспанською мовою. Модульна структура програми наведена у 

таблиці. 
Базовий курс 

Модуль Кредити ЄКТС Теми 

Історія 6 
Історія сучасного світового економічного 

розвитку 

Право  6 Основи правознавства 

Статистика 12 
Кількісні методи І 

Кількісні методи ІІ 

Математика  6  Математика 

Підприємництво 24 

Основи ділового адміністрування 

Основи фінансової діяльності 

Основи бухгалтерського обліку 

Основи маркетингу 

Економіка 18 

Політекономія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка  

Обов’язкові дисципліни 

Кількісні методи 12 
Кількісні методи 

Економетрія 

Організація 

підприємницької 

діяльності 

36 

Управління персоналом І 

Управління операціями І 

Стратегічне управління бізнесом І 

Стратегічне управління бізнесом ІІ 

Управління та бізнес-адміністрування 

Організація бізнесу 

Аналіз економічного 

середовища 
12 

Світова економіка 

Економіка Іспанії 

Бухоблік та фінанси 30 

Фінансовий облік І 

Фінансовий облік ІІ 

Аналіз фінансових операцій 

Аналіз фінансової звітності 

Управлінський облік 

Податкове право 

Додатковий курс 

математики 
6 Математика для підприємців 

Дисципліни за вибором 

Зовнішня торгівля та 

дослідження ринку 
12 

Торгівля 

Дослідження ринку 

Видатки та аудит 12 
Аналіз та контроль видатків 

Аудит фінансової звітності 

Інновації та навколишнє 

середовище 
12 

Політика компанії у сфері захисту 

навколишнього середовища 

Управління інноваціями та технологіями 

Міжнародний 

менеджмент персоналу 
12 

Управління підприємством на міжнародному 

рівні 

Управління персоналом ІІ 



Управління якістю та 

операціями в компанії 
12 

Управління підприємницькою якістю 

Управління операціями ІІ 

Промислова організація: 

історичні факти 
6 Промислова організація: історичні факти 

Система роботи 

підприємства 
6 Система роботи підприємства 

 

«Туризм» 

Чотирирічна програма навчання, протягом якої студент набирає 240 

кредитів ЄКТС по 60 ЄКТС за рік, з них: 60 ЄКТС – базовий курс, 138 ЄКТС – 

обов’язкові дисципліни, 24 ЄКТС – дисципліни за вибором, 6 ЄКТС – 

дипломна робота та 12 ЄКТС - стажування. Навчання проходить іспанською 

мовою. Модульна структура програми наведена у таблиці. 
Базовий курс 

Модуль Кредити ЄКТС Теми 

Право  12 
Основи правознавства 

Торговельне право 

Підприємництво 18 

Основи ділового адміністрування 

Основи бухгалтерського обліку 

Основи маркетингу 

Статистика  6 
Прикладна статистика в туристичному 

секторі 

Географія 12 
Туристичні територіальні ресурси світу 

Туристичні територіальні ресурси Іспанії 

Економіка 12 
Основи економіки І 

Основи економіки ІІ 

Обов’язкові дисципліни 

Економіка туризму 12 
Економічна структура туризму 

Економічна політика в туризмі 

Територіальне 

планування сталого 

туризму 

12 

Планування та управління земельними 

ресурсами для сталого розвитку туризму 

Сталий розвиток туризму та навколишнє 

середовище 

Сучасні іноземні мови 18 

Англійська мова для туристів 

Розширений курс англійської мови для 

туристів 

Французька І / Німецька І мови 

Сучасні іноземні мови, які 

використовуються в 

туристичному секторі 

18 

Високий рівень англійської мови для 

туристів 

Французька ІІ / Німецька ІІ мови 

Французька ІІІ / Німецька ІІІ мови 

Професійне проектування 6 Створення підприємства 

Дисципліни за вибором 

Туризм та відпочинок 12 
Соціологія туризму та відпочинку 

Гастрономія та енологія 

Зайнятість та прийом на 

роботу 
6 

Виробничі відносини та трудовий договір 

 

 



Магістерські програми, які пропонує університет Гранади: Адвокатура 

(Abogacía); Аналіз та управління територією: планування, управління та 

територіальне лідерство (Аnálisis y gestión del territorio: planificación, 

gobernanza y liderazgo territorial); Світова культура, конфлікти, освіта та 

права людини (Сultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos); 

Економіка та організація підприємства (Еconomía y organización de 

empresas); Маркетинг та поведінка споживача (Мarketing y comportamiento 

del consumidor) та ін. 

 

«Світова культура, конфлікти, освіта та права людини» 

Однорічна магістерська програма, яка становить 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання проходить іспанською мовою. Модульна структура програми 

наведена у таблиці. 

Модуль 
Кредити ЄКТС Теми 

Обов’язкові За вибором Обов’язкові За вибором 

Основи 

становлення 

миру та 

виникнення 

конфліктів 

5 15 

1) Основи досліджень 

миру та конфліктів  

2) Методологія 

дослідження миру та 

конфліктів 

 

1) Сила світу та не 

насильства 

2) Гендерне питання у 

світі 

3) Міграції та 

мультикультуралізм 

4) Теорії виникнення 

конфліктів 

Конфлікти у 

сучасному 

світі 

5 15 

1)  Діалог цивілізацій 

та культурне розмаїття 

2) Типологія сучасних 

конфліктів 

1) Конфлікти, сталий 

розвиток і навколишнє 

середовище 

2) Співпраця в галузі 

розвитку та управління 

конфліктами. Надзвичайні 

ситуації та гуманітарна 

допомога 

3) Геополітика в релігії, 

політиці, міжнародних 

відносинах, культурі та 

секуляризмі 

4) Запобігання конфліктів 

та регулювання 

міжнародних криз 

Світова 

культура та 

освіта 

5 15 

1) Освіта для культури 

світу та співіснування в 

соціальних областях 

діяльності 

2) Освіта для культури 

світу та співіснування в 

школі 

1) Роль освіченості в 

конфліктах та 

посередництві 

2) Діалог школа-

навколишнє оточення в 

розвитку культури світу 

3) Демократичне 

управління в контексті 

соціальної освіти 

4) Освітянська політика та 

практика в контексті світу 

Права 

людини 
5 15 

1) Критичні концепції 

та принципи: права 

людини як «процес 

боротьби за людську 

1) Демократія та права 

людини не в західному 

контексті 

2) Міжнародне 



гідність» 

2) Права людини та 

міжкультур’я в дії 

гуманітарне право 

3) Права людини та ЗМІ 

4) Соціальні, економічні 

та культурні права 

людини 

Стажування  10    

Дипломна 

робота 
15  

  

 

«Економіка та організація підприємства» 

Однорічна магістерська програма, яка становить 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання проходить іспанською мовою. Модульна структура програми 

наведена у таблиці. 
Модуль Кредити ЄКТС Теми 

Аналітичні інструменти 

та дослідження 
12 

1) Управління бізнесом: 

методологія та структура аналізу 

2) Теоретичні, методологічні та 

емпіричні методи в економіці 

3) Уряд та процеси 

інтернаціоналізації компаній 

4) Стратегічне мислення: тенденції 

та перспективи 

Поглиблений курс з 

менеджменту та 

економіки 

12 

1) Аналіз соціального середовища: 

доктрини та економічні події у 

другій половині ХХ ст. 

2) Дослідження в управлінні якістю: 

основи та реалізація 

3) Економіка банківського сектору 

4) Екологічні проблеми та 

організаційні стратегії: основи та 

реалізація 

5) Інтегровані системи в 

підприємницькій діяльності: 

охорона навколишнього 

середовища та підприємництво 

6) Просторова оцінка нерухомості 

Навики з написання 

дипломної магістерської 

роботи 

12 
Підготовка до написання дипломної 

магістерської роботи 

Стажування  12  

Дипломна робота 12  

Всього 60  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Університет Саламанки 

Universidad de Salamanca 
http://www.usal.es 

 

Університет Саламанки – це найстаріший університет Іспанії, який разом 

з Болонським, Оксфордським та Сорбоною входить до четвірки найстаріших 

університетів Європи. Університет розташований в місті Саламанка, автономне 

об’єднання Кастилія та Леон. Статусу університет удостоїв король Альфонсо Х 

у 1254 р., і через рік його визнав папа римський Александр IV. Університет 

Саламанки – це перший університет в Європі, який отримав це почесне звання 

– університет.  

Сучасний університет Саламанки – це 16 факультетів та 10 

університетських центрів, в яких можна отримати більш ніж 80 спеціальностей. 

Кафедри іспанської філології та Латинської Америки – найсильніші в усій 

Іспанії. Викладачі саме цього університету складають тести для іспитів на 

знання іспанської мови DELE, а потім їх і перевіряють. Також на базі 

університету проводяться численні симпозіуми та конференції на різноманітні 

тематики, від «Теорії перекладу» до «Кардіології». 

Щорічно в університеті Саламанки навчаються близько 30 тис. студентів. 

Значна кількість з яких – іноземні студенти. Будівлі університету – це як 

старовинні, з унікальною архітектурою, які розташовані в самому центрі 

Саламанки, так і сучасні будівлі, обладнані найсучаснішим устаткуванням, на 

території кампусу. 

Університет має 6 власних студентських резиденцій всього на 1104 місць. 

Також для зручності студентів є 5 університетських їдалень, де можна 

харчуватися протягом дня за незначну ціну. При університеті працюють власні 

радіо та телебачення. 

Бакалаврські програми, які пропонує університет Саламанки: 

Інформатика та документація (Information Sciences & Documentation); 

Трудові відносини та персонал (Relaciones Laborales y Recursos Humanos); 

Соціологія (Sociology); Туризм (Turismo); Бізнес-адміністрування та 

менеджмент (Businesss Administration and Mangement); Економіка 

(Economics); Право (Law); Політологія та державне управління (Political 

Science and Public Administration) та ін. 

http://www.usal.es/
http://www.usal.es/


«Трудові відносини та персонал» 

Програма навчання розрахована на чотири роки, протягом яких студент 

набирає 240 кредитів ЄКТС (по 60 ЄКТС за рік). Структура навчання 

складається з курсу базових дисциплін (БД), обов’язкових дисциплін (ОБ), 

дисциплін за вибором (ДВ), стажування та написання дипломної роботи. 

Програма навчання представлена у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Основи управління підприємствами БД 

1 

6 

Основи соціології БД 6 

Сучасна соціальна історія БД 6 

Основи конституційного права ОБ 4 

Основи цивільного права ОБ 4 

Основи комерційного права ОБ 4 

Основи управління персоналом БД 

2 

6 

Економіка персоналу БД 6 

Соціологія трудових відносин БД 6 

Економіка БД 6 

Статистика  БД 6 

Всього  60 

Другий рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Психологія праці БД 

3 

6 

Бухгалтерський облік БД 6 

Адміністративне право ОБ 6 

Основи стратегічного менеджменту ОБ 4 

Трудове право І ОБ 4 

Статистичні методи для соціальних досліджень ОБ 4 

Психологія конфлікту та переговорів ОБ 

4 

6 

Трудове право ІІ ОБ 6 

Закони у сфері соціального забезпечення І ОБ 6 

Профсоюзне право І ОБ 4 

Економіка праці ОБ 4 

Історія трудових відносин ОБ 4 

Всього  60 

Третій рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Стратегічне управління персоналом ОБ 

5 

6 

Профсоюзне право ІІ ОБ 4 

Закони у сфері соціального забезпечення ІІ ОБ 4 

Нормативно-правова база для трудової політики ОБ 4 

Дисципліни за вибором ДВ 12 

Розвиток людських ресурсів ОБ 

6 

6 

Організація та методи роботи ОБ 6 

Процесуальне право І ОБ 6 

Трудові закони для попередження ризиків І ОБ 4 

Міжнародне трудове право та Європейський Союз ОБ 4 

Публічна посада ОБ 4 

Всього  60 

Четвертий рік 



Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Процесуальне право ІІ ОБ 

7 

4 

Трудові закони для попередження ризиків ІІ ОБ 4 

Кадровий аудит ОБ 4 

Психологія трудового здоров’я  ОБ 3 

Дисципліни за вибором ДВ 15 

Економіка державного добробуту ОБ 

8 

6 

Практичні підходи до соціального захисту ОБ 6 

Стажування ОБ 12 

Дипломна робота ОБ 6 

Всього  60 

Дисципліни за вибором: аналіз фінансової інформації; аудит праці та соціального 

забезпечення; соціальні зміни, глобалізація та індустріалізація; право на само зайнятість 

та соціальна економіка; кримінальне право у трудових відносинах; управління змінами; 

дизайн проектів; фінансова економіка; структура економіки Іспанії; оподаткування 

підприємницької діяльності; гендерне питання та політика рівності в організаціях та ін. 

 

«Туризм» 

Програма навчання розрахована на чотири роки, протягом яких студент 

набирає 240 кредитів ЄКТС (по 60 ЄКТС за рік). Структура навчання 

складається з курсу базових дисциплін (БД), обов’язкових дисциплін (ОБ), 

дисциплін за вибором (ДВ), стажування та написання дипломної роботи. 

Програма навчання представлена у таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Основи економіки БД 

1 

6 

Основи відпочинку та туризму БД 6 

Законодавство у туризмі БД 6 

Основу менеджменту та бізнес-управління БД 6 

Іноземна мова І (англійська) ОБ 3 

Іноземна мова ІІ (німецька / французька) ОБ 3 

Географія туризму БД 

2 

6 

Культурна спадщина БД 6 

Статистика  БД 6 

Прикладна інформатика в туризмі ОБ 6 

Іноземна мова ІІ (англійська) ОБ 3 

Іноземна мова ІІІ (німецька / французька) ОБ 3 

Всього  60 

Другий рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Бухгалтерський облік БД 

3 

6 

Дистрибуція та комерціалізація ОБ 6 

Основи маркетингу БД 6 

Державна політика у сфері туризм, відпочинку та культурі ОБ 6 

Іноземна мова І (англійська) ОБ 3 

Іноземна мова ІІ (німецька / французька) ОБ 3 

Фінансове управління БД 

4 

6 

Операційні та виробничі процеси ОБ 6 

Ринкова структура ОБ 6 

Адміністративне право в туризмі ОБ 6 



Іноземна мова ІІ (англійська) ОБ 3 

Іноземна мова ІІІ (німецька / французька) ОБ 3 

Всього  60 

Третій рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Реклама та зв’язки з громадськістю ОБ 

5 

6 

Управління персоналом ОБ 6 

Дизайн проектів та туристичних продуктів ОБ 3 

Художня спадщина ОБ 6 

Техніки прикладного дослідження в туризмі ОБ 3 

Іноземна мова І ОБ 3 

Іноземна мова ІІ ОБ 3 

Іноземна мова ІІІ ОБ 

6 

3 

Іноземна мова IV ОБ 3 

Планування та управління туристичною територією ОБ 6 

Дисципліни за вибором ДВ 18 

Всього  60 

Четвертий рік 

Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

П’ять дисциплін для підвищення кваліфікації: економіка, 

підприємництво та статистика; гуманітарні науки; іноземні 

мови; право; інформатика та інформаційні технології  

ДВ 
7 

15 

Системи якості в туризмі ОБ 3 

Дисципліни за вибором ДВ 

8 

12 

Дисципліни для підвищення кваліфікації ДВ 6 

Стажування ОБ 18 

Дипломна робота ОБ 6 

Всього  60 

 

Магістерські програми, які пропонує університет Саламанки: Право та 

державна політика економічного аналізу (Law and Public Policies Economic 

Analysis); Міжнародне співробітництво для розвитку (Cooperación 

Internacional para el Desarrollo); Корупція та верховенство закону (Corruption 

and Rule of Law); Трудове право та трудові відносини (Derecho del trabajo y 

Relaciones laborales); Кримінальне право (Derecho Penal) Цифрові 

інформаційні системи (Digital Information Systems); Дослідження в галузі 

управління та економіки підприємства (Investigación en Administración y 

Economía de la Empresa) та ін. 

 

«Право та державна політика економічного аналізу» 

Однорічна магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС, з яких 

48 ЄКТС – обов’язкові дисципліни та 12 ЄКТС – дипломна магістерська 

робота. Навчання проходить іспанською мовою. Програма навчання наведена у 

таблиці.  
Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Політологія та управління ОБ 

1 

3 

Конституціоналізм в новій правовій державі ОБ 3 

Економіка, політика та економіка добробуту ОБ 3 



Регулювання конкуренції та інтелектуальна власність ОБ 3 

Аналітичні методи політики державного управління ОБ 3 

Економічний аналіз права ОБ 3 

Державне управління ОБ 3 

Економіка Європейського Союзу ОБ 3 

Науково-дослідний семінар по аналізу економічної політики 

та громадському законодавству 
ОБ 3 

Дипломна магістерська робота ОБ 3 

Адміністративне право та регулювання ОБ 

2 

3 

Неконкурентоспроможні ринки ОБ 3 

Проектування та оцінка державної політики ОБ 6 

Конституційна економіка та політика ОБ 4 

Економіка регулювання ОБ 3 

Науково-дослідний семінар по аналізу економічної політики 

та громадському законодавству 
ОБ 2 

Дипломна магістерська робота ОБ 9 

Всього  60 

 

«Трудове право та трудові відносини» 

Однорічна магістерська програма, яка складає 60 кредитів ЄКТС, з яких 

42 ЄКТС – обов’язкові дисципліни, 6 ЄКТС – дисципліни за вибором та 12 

ЄКТС – дипломна магістерська робота. Навчання проходить іспанською мовою. 

Програма навчання наведена у таблиці.  
Дисципліни Тип Семестр ЄКТС 

Трудове право: концептуальне бюджетування та 

перетворення 
ОБ 

1 

6 

Конституція та основи трудового права ОБ 6 

Організація роботи компанії та трудові відносини ОБ 6 

Гнучкість та динаміка трудових правовідносин ОБ 6 

Профспілки, колективні переговори та конфлікти ОБ 6 

Проблеми в системі соціального захисту ОБ 

2 

6 

Адміністративний та судовий захист трудових прав ОБ 6 

Дві дисципліни за вибором: політика зайнятості та 

інституційні прояви; запобігання ризиків та нові форми 

роботи; зайнятість та рівність для жінок і чоловіків; трудові 

відносини державних службовців 

ОБ 6 

Дипломна магістерська робота ОБ 12 

Всього  60 

 

 

 

 

 


