
 
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ АВСТРІЙСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ 

 

Навчання в університетах Австрії відрізняється якістю та доступністю, 

саме тому вищі навчальні заклади цієї країни обирають тисячі іноземних 

студентів. Вища освіта в Австрії представлена трьома основними типами 

університетів: державні учбові заклади (Universitäten), приватні ВНЗ 

(Privatuniversitäten), а також університети прикладних наук (Fachhochschulen). 

Останні відрізняються тим, що викладання теорії в них завжди 

супроводжується практикою та стажуванням. Частка приватних університетів 

відносно державних мала: їх нараховується всього 12, коли державних та 

прикладних – більше чотирьох десятків. Якщо навчання в приватному 

університеті досить коштовне, то навчання в державному університеті Австрії 

для громадян Євросоюзу абсолютно безкоштовне, а для іноземних студентів – 

досить доступне за ціною. Вартість одного року навчання складає 700-1000 

євро.  

Австрійські ВНЗ не мають вступних випробувань. Екзамени є лише на 

творчі та медичні спеціальності. В Австрії немає вікових обмежень для вступу 

до університету. Багато програм викладаються англійською мовою, є і двомовні 

спеціальності. Під час навчання в університеті у іноземних студентів є право на 

працевлаштування. Декількох годин на тиждень студенту вистачає для оплати 

особистих витрат. Австрійські університети тісно співпрацюють з 

підприємствами, тому у іноземних студентів є можливість стажуватися в 

європейських компаніях.  

 
У зв’язку із вищезазначеним Центром європейської освіти КНТЕУ було 

здійснено дослідження бакалаврських та магістерських програм провідних 

державних ВНЗ Австрійської Республіки з метою збору та аналізу переліку 

спеціальностей  та дисциплін економічного профілю. 



 
 

 
 

Віденський університет 

Universität Wien 
http://www.univie.ac.at/ 

 

Віденський університет – це один з найбільших університетів Європи та 

найбільший вищий учбовий заклад в німецькомовному просторі. Заснований в 

ХІІІ ст., він також є одним з найстаріших. Віденський університет не має єдиної 

будівлі, коледжі розташовані в 30 частинах Відня. Головна та найстаріша 

будівля розташована на вулиці Ringstrasse, поряд з парком Зігмунда Фрейда, 

який є одним з найвідоміших випускників університету.  

На початок 2015 р. в університеті навчаються 90 тис. студентів та 

проводять дослідження 6,9 тис. науковців. Віденський університет пропонує 

біль ніж 170 навчальних програм, з яких: 112 – магістерські (12 програм 

викладаються англійською мовою). Програми по географії та філософії 

Віденського університету входять до 50 найкращих за своїм напрямком. Учбова 

програма передбачає вивчення додаткової іноземної мови за вибором студента 

та на безкоштовній основі. 

Віденський університет проводить політику збільшення фінансування 

дослідницький проектів та залучення науковців з усього світу. Фінансування 

наукових проектів Віденського університету складає приблизно 80 млн. євро на 

рік. На 2015 р. на науковий склад працівників університету припадає 98,6 тис. 

публікацій наукових робіт та 72,2 тис. завершених наукових проектів.  

Віденський університет приймає щорічно тисячі студентів, в тому числі 

по 130 програмам Еразмус та згідно прямих партнерських домовленостей. До 

структури Віденського університету входять 15 факультетів та 4 центри. 

Бакалаврські програми, які пропонує Віденський університет: 

Міжнародний бізнес (Internationale Betriebswirtschaft); Політологія 

(Politikwissenschaft); Статистика (Statistik); Транскультурний зв’язок 

(Transkulturelle Kommunikation); Політекономія (Volkswirtschaftslehre); 

Економічна інформатика (Wirtschaftsinformatik) та ін. Навчання на 

бакалаврських програмах проходить виключно німецькою мовою. 

 

 

«Міжнародний бізнес» 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та становить 180 кредитів 

ЄКТС. Структура програми представлена у таблиці. 

http://www.univie.ac.at/


Дисципліни Кількість ЄКТС 

Основи генерального ділового адміністрування 5 

Основи економіки 5 

Основи статистики 5 

Бізнес-адміністрування: Корпоративне управління 6 

Бізнес-адміністрування: Виробництво та логістика 6 

Бізнес-адміністрування: Маркетинг 6 

Бізнес-адміністрування: Фінанси 6 

Бізнес-адміністрування: Ведення бізнесу 6 

Бухгалтерський облік 9 

Кількісні методи дослідження 28 

Політекономія 12 

Соціологія та інформаційні технології 8 

Право 15 

Ділова англійська мова 6 

Міжнародний бізнес 24 

Бакалаврська випускна робота 9 

Закордонне стажування 30 

 

 

«Транскультурний зв’язок» 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та становить 180 кредитів 

ЄКТС. Структура програми представлена у таблиці. 
Дисципліни Кількість ЄКТС 

Транскультурний зв'язок: теорія та практика 

10 Культура та комунікації І 

Комунікації та переклад 

Іноземна мова за вибором студента 10 

Культура та комунікації ІІ 25 

Мова та комунікації  28 

Текст і дискурс 39 

Спеціалізований зв'язок та передача знань 14 

Перекладацька компетентність 24 

Введення в перекладознавство 5 

Професійна сфера  15 

Бакалаврська випускна робота 10 

 

 

Магістерські програми, які пропонує Віденський університет: Бізнес-

адміністрування (Betriebswirtschaft); Міжнародний бізнес (Internationale 

Betriebswirtschaft); Міжнародний розвиток (Internationale Entwicklung); ЗМІ 

та теорія комунікації (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft); 

Статистика (Statistik); Політекономія (Volkswirtschaftslehre); Економіка та 

суспільство Східної Азії (Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens); Економічна 

інформатика (Wirtschaftsinformatik); Географія (Geographie); Культура та 

суспільство сучасної Південної Азії (Kultur und Gesellschaft des modernen 

Südasien) та ін. 

 



«Міжнародний бізнес» 

Дворічна програма навчання складається з чотирьох семестрів, та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання проходить німецькою мовою. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Дисципліни 

(з переліку дисциплін необхідно обрати п’ять) 
Кількість ЄКТС 

Оподаткування транснаціональних корпорацій 8 

Історія бізнесу 8 

Міжнародний бухгалтерський облік 8 

Міжнародна економіка 8 

Міжнародний фінансовий менеджмент 8 

Міжнародний виробничий менеджмент 8 

Міжнародна логістика 8 

Міжнародний маркетинг 8 

Міжнародні переговори 8 

Вихід компанії на міжнародний ринок 8 

Міжнародне управління персоналом 8 

Міжнародне комунальне управління 8 

Міжнародна стратегія та організація 8 

Міжнародне бізнес-управління 8 

Міжнародне управління енергетикою 8 

Міжнародне співробітництво 8 

Міжнародне право 8 

Ризики та страхування 8 

Дисципліни 

(з переліку дисциплін необхідно обрати п’ять) 
Кількість ЄКТС 

Контролінг 8 

Фінанси підприємства 8 

Енергетичний та екологічний менеджмент 8 

Електронний бізнес 8 

Зовнішній корпоративний облік 8 

Фінансові послуги 8 

Управління у сфері охорони здоров’я  8 

Виробничий менеджмент 8 

Інноваційний та технологічний менеджмент 8 

Інвестування 8 

Міжнародний маркетинг 8 

Маркетинг 8 

Операційні дослідження 8 

Організація та персонал 8 

Управління виробництвом 8 

Управління комунальною сферою 8 

Аудит, оподаткування та секвестр 8 

Управління ланцюгами постачання 8 

Транспортна логістика 8 

Економічна інформатика 8 

Магістерська випускна робота 32 

 

 

 



«Міжнародний розвиток» 

Дворічна програма навчання складається з чотирьох семестрів, та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання проходить німецькою мовою. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Дисципліни Кількість ЄКТС 

Основи досліджень в галузі розвитку 20 

Методи досліджень в галузі розвитку 10 

Міждисциплінарні дослідження 15 

Три дисципліни за вибором: 

- Політичні науки: аспекти розвитку досліджень 

- Економічні аспекти розвитку досліджень 

- Соціологічні аспекти розвитку досліджень 

- Культурно-наукові аспекти досліджень в галузі розвитку 

- Історичні аспекти розвитку досліджень 

- Географічні та регіональні аспекти дослідження розвитку 

- Гендерний аспект дослідження в галузі розвитку 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Магістерська випускна робота 30 
 

«Економіка та суспільство Східної Азії» 

Дворічна програма навчання складається з чотирьох семестрів, та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання проходить англійською мовою. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Модулі Кількість ЄКТС 

Східноазійська сучасна мова 30 

Економіка Східної Азії 15 

Політика Азії 15 

Суспільство Східної Азії 20 

Наукові дослідження 10 

Магістерська випускна робота 30 

 

«Економічна інформатика» 

Дворічна програма навчання складається з чотирьох семестрів, та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання проходить німецькою мовою. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Дисципліни Кількість 

ЄКТС 

Прикладні науки 6 

Програмна інженерія 6 

Кількісні методи 6 

Ділове адміністрування 6 

Економічне право 6 

Управління бізнес-процесами та технології автоматизації ділових операцій 6 

Техніка представлення знань 6 

Електронний бізнес 6 

Кооперативні системи та безпека електронної комерції 6 

Економічна інформатика 12 

Семантичні інформаційні системи 12 

Великомасштабні інформаційні системи 12 

Інтелектуальний аналіз даних 12 

Інформаційна економіка та законодавство 12 

Магістерська випускна робота 30 



 
 

Університет ім. Леопольда і Франца в Інсбруку 

Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck 
http://www.uibk.ac.at/ 

 

Університет ім. Леопольда і Франца в Інсбруку – це найстаріший, 

визнаний в усьому світі університет Австрії, який притримується інноваційних 

європейських програм навчання. Університет вважається третім найбільшим 

учбовим закладом в країні по кількості студентів, після Віденського та 

Грацького університетів. 

В 1562 р. в Інсбруку була створена єзуїтська школа граматики, яка 

пізніше наказом імператора Леопольда І була реорганізована в університет з 

чотирма факультетами. В подальшому університет знову було переведено в 

статус ліцею і відновлено лиш в 1826 р. за правління імператора Франца ІІ. З 

тих пір в назві університету присутні імена двох величних людей, які зіграли 

свою роль в створенні та становленні університету. 

На сьогоднішній день в університеті Інсбруку навчаються більш ніж 27 

тис. студентів за різними спеціальностями, отримуючи необхідні знання та 

займаючись науково-дослідними роботами. Видатним є також і викладацький 

склад університету, який нараховує 4 тис. професорів та докторів наук. 

Університет ім. Леопольда і Франца в Інсбруку відомий в усьому світі 

своєю університетською обсерваторією, створеною у 1905 р. Університет 

проводить серйозні науково-дослідні роботи у сфері молекулярної біології та 

фізики. Саме в університеті Інсбруку вперше у світі вдалося телепортувати 

атом. При університеті функціонує власна друкарня – для публікації наукових 

розробок ВНЗ. 

Університет ім. Леопольда і Франца в Інсбруку розташований в самому 

центрі Альп. В загальній кількості університет нараховує 15 спеціалізованих 

факультетів та 73 інститути. Оскільки будівлі університету розташовані в 

різних частинах міста, єдиного капмусі в університеті немає. 

 Бакалаврські програми, які пропонує Університет ім. Леопольда і 

Франца в Інсбруку: Підприємницьке право (Business Law); Економіка, 

оздоровчий та спортивний туризм (Economy, Health and Sports Tourism); 

Менеджмент та економіка (Management and Economics); Політологія 

(Political Science); Спортивний менеджмент (Sport Management) та ін. 

 

http://www.uibk.ac.at/


«Економіка, оздоровчий та спортивний туризм» 

Програма навчання представлена факультетом економіки та статистики. 

Навчання розраховане на 6 семестрів та становить 180 кредитів ЄКТС. 

Програма навчання представлена у таблиці. 
Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Менеджмент  
Основи менеджменту; стратегічний менеджмент; 

створення підприємства та підприємництво 
6 

Фінансовий менеджмент 

та контроль 

Основи бухгалтерського обліку та фінансовий 

облік; фінансовий менеджмент; управлінський 

облік; контроль 

20 

Управління персоналом 

Організаційна поведінка; концепції та 

інструменти менеджменту персоналу; сучасні 

підходи до менеджменту персоналу 

12 

Інформаційні системи та 

управління процесами, 

включаючи 

електронний туризм 

Серверна система; бронювання та управління 

доходами; онлайн комунікації та маркетинг 
12 

Маркетинг Основи маркетингу; маркетинг послуг 8 

Економіка  
Основи економіки; макроекономіка; економічна 

політика; управлінська економіка 
16 

Туризм  Основи туризму; спортивний та медичний туризм 8 

Спорт та здоров’я  

Основи спорту, психологія здоров’я та 

соціологія; профілактика, харчування та рух; 

прикладні види спорту та медичні дослідження в 

Альпійському регіоні 

18 

Сектор охорони 

здоров’я та спортивна 

економіка  

Здоров’я населення та епідеміологія; економіка 

здоров’я; спортивна економіка 8 

Спорт, здоров’я та 

підприємницьке право 

Основи права; основи підприємницького права; 

законодавство у сфері спорту та охорони здоров’я  
12 

Суб’єктно-орієнтовані 

комунікації 

Ділова комунікаційна англійська мова І; 

статистика 
6 

Вступ до наукових 

досліджень 

Основи наукової роботи 
8 

Спеціалізація  

Сімейні підприємства та передача контролю над 

підприємством; управління ризиками; 

менеджмент дестинацій та маркетинг; 

регіональна економіка; туристичний менеджмент; 

управління спортом та медичні пропозиції в 

туризмі; тренди, оздоровчі та відпочинкові види 

спорту та педагогіка; економетрика; Ділова 

комунікаційна англійська мова ІІ;  

18 
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«Менеджмент та економіка» 

Програма навчання представлена факультетом економіки та статистики. 

Навчання розраховане на 6 семестрів та становить 180 кредитів ЄКТС. 

Програма навчання представлена у таблиці. 



Програма навчання 

Дисципліни Кількість ЄКТС 

Основи менеджменту 7,5 

Основи економіки 7,5 

Фінансовий облік 7,5 

Управлінський облік 7,5 

Управління операційною діяльністю 7,5 

Організація та управління персоналом 7,5 

Стратегія та маркетинг 7,5 

Фінансовий менеджмент 7,5 

Інформаційні системи 7,5 

Теорія економічних рішень: рішення та стратегії 7,5 

Основи макроекономіки: бізнес-цикли та економічне зростання 7,5 

Економіка та державний сектор 7,5 

Ділова іноземна мова 7,5 

Статистичний аналіз даних 7,5 

Математика 7,5 

Право в менеджменті та економіці 7,5 

Бакалаврська випускна робота 15 

Дві дисципліни з переліку за вибором (1 семестр): Управління 

банком; Оподаткування підприємницької діяльності; Контролінг; 

Фінансовий менеджмент; Міжнародне державне управління; 

Управлінський облік; Маркетинг; Управління персоналом; 

Логістика; Туризм та сектор послуг; Стратегічний менеджмент; 

Інформаційні системи; Аудит. 

7,5 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (2 семестр): 

Оподаткування підприємницької діяльності; Контролінг; 

Управлінський облік; Маркетинг; Управління персоналом; 

Логістика; Інструменти державного управління; Управління 

ризиками; Туризм та сектор послуг; Стратегічний менеджмент; 

Інформаційні системи; Аудит. 

7,5 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (3 семестр): 

Соціологічні перспективи та підходи; Основи політології 

7,5 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (4 семестр): 

Підприємницьке прийняття рішень; Гендерне питання та 

менеджмент; Інтегрований менеджмент з системами планування 

ресурсів підприємства; Управління податковою системою; Аналіз 

фінансових документів; Бухгалтерський облік та бізнес-

реструктуризація; Бізнес-інтеграція. 

 

7,5 

 

 

Дві дисципліни з переліку за вибором (5 семестр): Економічна 

політика; Фінанси державного сектору; Економічна та соціальна 

історія; Макроекономіка відкритих економік та європейська 

інтеграція; Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі та 

політика; Міжнародна економіка: міжнародна монетарна 

економіка та міжнародні інституції; Конкурентні теорії та 

політики; Економіка індустрії відпочинку та спорту; Економіка 

державного добробуту; Економіка навколишнього середовища; 

Регіональна економіка; Управлінська економіка; Економетрика; 

Поведінкова економіка. 

 

7,5 
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Магістерські програми, які пропонує Університет ім. Леопольда і 

Франца в Інсбруку: Бухгалтерський облік, аудит та оподаткування 

(Accounting, Auditing and Taxation); Банківська справа та фінанси (Banking 

and Finance); Прикладна економіка (Applied Economics); Стратегічний 

менеджмент (Strategic Management) та ін.  

 

«Бухгалтерський облік, аудит та оподаткування» 

Програма навчання представлена Школою менеджменту університету 

Інсбрука. Навчання розраховане на 4 семестри та становить 120 кредитів ЄКТС. 

Програма навчання представлена у таблиці. 
Програма навчання 

Дисципліни 
Кількість 

ЄКТС 

Методи дослідження 3 

Управлінський облік 4 

Аудит  4 

Оподаткування підприємницької діяльності та управлінські рішення 4 

Бухгалтерський облік 5 

Одна дисципліна з переліку за вибором (1 семестр): Управлінський 

контроль в різних сферах діяльності; Аудит відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту; Податкове планування та податкові ефекти. 

4 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (2 семестр): Поняття та розробка 

систем інформаційного контролю; Фінансова звітність та аудит; 

Оподаткування; Міжнародний бухгалтерський облік; Міждисциплінарні 

перспективи бухгалтерського обліку; Управлінський контроль. 

 

4 

Дисципліни за вибором (студент має набрати 20 кредитів ЄКТС): 

- Корпоративна оцінка; 

- Інформаційна економіка; 

- Управління ризиками; 

- Сучасні тенденції в банківській справі та фінансах; 

- Фінансове регулювання; 

- Етика в організаціях; 

- Мистецтво, культура та експертні організації; 

- Гендерне питання, робота та організації; 

- Управління персоналом та організація; 

- Сучасні підходи до організації праці; 

- Організаційні комунікації та державне управління; 

- Підприємництво; 

- Управління ефективністю маркетингової діяльності; 

- Сучасні стратегії та маркетинг; 

- Креативність та управління змінами; 

- Управління персоналом.  

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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«Банківська справа та фінанси» 

Програма навчання представлена Школою менеджменту університету 

Інсбрука. Навчання розраховане на 4 семестри та становить 120 кредитів ЄКТС. 

Програма навчання представлена у таблиці. 



Програма навчання 

Дисципліни 
Кількість 

ЄКТС 

Основи фінансової економіки та використання фінансових посередників 10 

Фінансова звітність 5 

Вторинні цінні папери 5 

Методи емпіричних фінансів 5 

Принципи математичних фінансів 5 

Фінанси підприємства 5 

Розподіл активів та управління активами 5 

Ринкова ефективність 5 

Прикладні емпіричні фінанси 5 

Управління фінансовими інституціями 5 

Етичні та методологічні аспекти банківської справи та фінансів 5 

Методи дослідження, використовувані при написанні магістерської роботи 5 

Дисципліни за вибором (студент має набрати 15 кредитів ЄКТС): 

- Корпоративна оцінка; 

- Оптимізація та управління портфелем цінних паперів; 

- Поведінкові фінанси (біхевіористське фінансування); 

- Експериментальне фінансування; 

- Управління ризиками; 

- Інформаційна економіка; 

- Міжнародні фінанси; 

- Реальні опціони; 

- Ринкова мікроструктура; 

- Фінансове регулювання; 

- Фінанси підприємства; 

- Цінні папери з фіксованим доходом; 

- Проблеми, які виникають на фінансових ринках; 

- Історія фінансів; 

- Сучасні підходи до банківської справи та фінансів 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Дисципліни за вибором (студент має набрати 15 кредитів ЄКТС): 

- Міжнародний бухгалтерський облік; 

- Міждисциплінарні перспективи бухгалтерського обліку; 

- Соціальні аспекти використання інформаційних систем; 

- Етика в організаціях; 

- Мистецтво, культура та експертні організації; 

- Гендерне питання, робота та організації; 

- Управління персоналом та організація; 

- Сучасні підходи до організації праці; 

- Теорія гри; 

- Підприємництво; 

- Управління ефективністю маркетингової діяльності; 

- Сучасні стратегії та маркетинг; 

- Креативність та управління змінами; 

- Управління персоналом. 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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«Стратегічний менеджмент» 

Програма навчання представлена Школою менеджменту університету 

Інсбрука. Навчання розраховане на 4 семестри та становить 120 кредитів ЄКТС. 

Програма навчання представлена у таблиці. 
Програма навчання 

Дисципліни 
Кількість 

ЄКТС 

Стратегічний менеджмент 10 

Стратегічний маркетинг та брендинг 10 

Маркетингові дослідження 10 

Організаційна поведінка 10 

Методи дослідження, використовувані при написанні магістерської роботи 5 

Дві дисципліни з переліку за вибором (1 семестр): Інноваційний 

менеджмент; Потреби споживачів; Міжкультурне просування бренду; 

Реакція споживача на бренд; 

- Сервісний маркетинг; Міжнародний менеджмент; Онлайн маркетинг; 

Управління взаємовідносинами зі споживачем; Управління природними 

ресурсами. 

10 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (2 семестр): Стратегії; Брендинг; 

Менеджмент послуг; Маркетинг. 

10 

 

Одна дисципліна з переліку за вибором (3 семестр): Підприємництво; 

Управління ефективністю маркетингової діяльності; Моніторинг брендів; 

Види брендингу; Креативність та управління змінами; Стратегії та 

маркетинг; Управлінський облік; Управління персоналом; Стратегічне 

управління підприємством.  

10 

 

Дисципліни за вибором (студент має набрати 10 кредитів ЄКТС): 

- Міжнародний бухгалтерський облік; 

- Міждисциплінарні перспективи бухгалтерського обліку; 

- Корпоративна оцінка; 

- Інформаційна економіка; 

- Управління ризиками; 

- Сучасні підходи до банківської справи та фінансів; 

- Фінансове регулювання; 

- Поведінкові фінанси (біхевіористське фінансування); 

- Соціальні аспекти використання інформаційних систем; 

- Етика в організаціях; 

- Мистецтво, культура та експертні організації; 

- Гендерне питання, робота та організації; 

- Управління персоналом та організація та ін. 

 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 
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Ґрацький університет імені Карла і Франца 

Karl-Franzens-Universität Graz 
http://www.uni-graz.at 

 

Ґрацький університет імені Карла і Франца – це другий за величиною 

університет Австрії, розташований в місті Ґрац. Ґрацький університет було 

засновано 1585 р. ерцгерцогом Карлом ІІ. Більшу частину свого існування 

університет контролювався католицькою церквою, а 1782 р. був зачинений 

імператором Йосипом ІІ. У 1827 р. Франц ІІ відновив статус університету, що 

відбилося у його повній назві. Ґрацький університет випустив сотні вчених, з 

яких 6 лауреатів Нобелівської премії. 

На сьогоднішній день в університеті навчаються 31,5 тис. студентів, 10% 

з яких – іноземці. Університет має сім організаційних підрозділів: шість 

факультетів та ректорат, а також 76 інститутів. В університеті працюють 4 тис. 

співробітників, з яких 2,7 тис. є науковцями. Географічне розташування 

університету сприяє постійному науковому, економічному та культурному 

обміну з південно-східною Азією. Навчання в університеті проходить на 

німецькій мові, тому для вступу на навчання потрібне знання німецької мови на 

рівні С1.  

Під час навчання студентам дозволяється підробляти на пів ставки, щоб 

компенсувати свої видатки на навчання. Також при університеті є Центр 

кар’єри, в якому студенту допомагають знайти місце проходження практики та 

роботу.  

В університеті працює унікальна бібліотека, яка нараховує 3,5 млн. 

видань. Вона є однією з найбільших культурних та навчальних закладів, має 

універсальні стандарти, наукову орієнтацію та доступна для публічного 

доступу.  

Бакалаврські програми, які пропонує Ґрацький університет імені Карла 

і Франца: Бізнес-адміністрування (Betriebswirtschaft); Соціологія (Soziologie); 

Економіка (Volkswirtschaftslehre); Географія (Geographie); Наука про 

навколишнє середовище в професіональну фокусі бізнес-управління 
(Umweltsystemwissenschaften mit Fachschwerpunkt Betriebswirtschaft ) та ін. 

 

 

 

http://www.uni-graz.at/


«Бізнес-адміністрування» 

 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та становить 180 кредитів 

ЄКТС. Мова навчання – німецька. Програма представлена факультетом 

соціальних та економічних наук. Структура програми навчання наведена у 

таблиці. 
Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Базовий курс 

Основи бізнес-адміністрування; основи 

соціології; основи економіки; 

статистика 

16 

Ділове адміністрування 

Основи бухгалтерського обліку; 

основи фінансів; основи маркетингу; 

основи виробництва та логістики; 

основи менеджменту;  

30 

Підготовчий модуль 1 
Математична економіка; 

бухгалтерський облік 
13 

Підготовчий модуль 2 

Економічна інформатика; основи 

наукових досліджень; основи 

економічних, емпіричних та 

соціальних досліджень 

9 

Управління підприємством 1 
Бухгалтерський облік; фінанси; 

маркетинг; логістика; менеджмент 
20 

Управління підприємством 2 

Прикладна економіка; бізнес-

планування та підприємництво; 

практичне бізнес-планування 

8 

Спеціальне бізнес-адміністрування Спеціальне бізнес-адміністрування 16 

Економіка  
Мікроекономіка; макроекономіка; 

міжнародна економіка; фінанси 
20 

Ділова іноземна мова Іноземна мова за вибором 8 

Право 

Правові основи та договірне право; 

трудове та соціальне право; 

підприємницьке право; фінансове 

право 

30 

Дисципліни за вибором (студент має набрати 8 ЄКТС, кожна дисципліна складає 4 ЕКТС): 

Інформаційна компетентність в економіці;  методи та прийоми обробки індивідуальної 

інформації; робота в команді та управління конфліктами; ділова іноземна мова; економічна 

та соціальна історія; бізнес-освіта; програмне забезпечення на основі статистичного аналізу; 

емпіричні, економічні та соціальні дослідження. 
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«Економіка» 

 

 Програма навчання розрахована на 6 семестрів та становить 180 кредитів 

ЄКТС. Мова навчання – німецька. Програма представлена факультетом 

соціальних та економічних наук. Структура програми навчання наведена у 

таблиці. 



Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Основи соціальних та 

економічних наук 

Основи економіки; основи соціології; 

основи управління підприємством 
9 

Математика  
Економічна математика; економічна 

математика для економістів 
10 

Статистика  Статистика  7 

Основи мікроекономіки та 

макроекономіки 

Мікроекономіка; поглиблений курс 

мікроекономіки; макроекономіка;  
16 

Мікроекономіка  

Математика для мікроекономіки; 

виробництво та споживання; недосконала 

конкуренція та суспільний добробут 

12 

Макроекономіка  

Мікроекономічна та ринкова рівновага; 

інфляція та кон’юнкція; грошово-кредитна 

політика та європейський валютний союз  

12 

Основи міжнародної та 

суспільної економіки 

Міжнародна економіка; фінанси 
8 

Міжнародна економіка 
Міжнародна макроекономіка; міжнародна 

мікроекономіка 
8 

Посередники в економічному 

секторі 

Теорія та податкова політика; 

інституційна економіка 
8 

Економетрика та емпіричні 

дослідження в галузі економіки 

Економетрика  
8 

Економічна політика 
Основи економічної політики; сфери 

застосування економічної політики 
8 

Зростання економіки та історія 

економічної думки 

Зростання та поширення; теоретична 

історія 
8 

Наукова робота з економіки І 

Міжнародна економіка; інституційна 

економіка; зростання та поширення; 

теоретична історія. Написання першої 

частини бакалаврської роботи 

8 

Наукова робота з економіки ІІ 

Економетрія; економічна політика; 

економіка довкілля. Написання другої 

частини бакалаврської роботи 

8 

Бізнес-адміністрування Фінанси; бухгалтерський облік 10 

Два модуля за вибором студента 

Управління підприємством 
Бухгалтерський облік; фінанси; 

маркетинг; логістика; менеджмент 
8 

Економіка довкілля 

Основи екологічної політики; економіка 

навколишнього середовища; ресурсна та 

енергетична економіка 

8 

Економічна та соціальна історія 

Основні питання економічної та 

соціальної історії як наукової дисципліни; 

економічні ідеї як відображення 

економічного та соціального розвитку між 

XVI та XX ст.; економічна та соціальна 

історія Австрії в ХХ ст.; населення та 

економічний розвиток за світовими 

стандартами з 1945 р. 

8 

Основні напрямки соціології Мікросоціологія (особа, ситуація, 8 



взаємодія, група); мезосоціологія 

(організації та установи); мікросоціологія 

(товариство, культура та соціальні зміни) 

Право 

Правові основи та договірне право; 

трудове та соціальне право; 

підприємницьке право; фінансове право 

8 

Ділова іноземна мова Іноземна мова за вибором 8 

 

Магістерські програми, які пропонує Ґрацький університет імені Карла і 

Франца: Бізнес-адміністрування (Betriebswirtschaft); Соціологія (Soziologie); 

Політична та емпірична економіка (Politische und Empirische Ökonomik); 

Бізнес-освіта та розвиток (Wirtschaftspädagogik); Глобальні дослідження 

(Global Studies); Глобальні дослідження в менеджменті та інформаційні 

науці (Global Studies on Management and Information Science); Право 

(Rechtswissenschaften) та ін. 

 

«Політична та емпірична економіка» 

Дворічна магістерська програма, яка складається з чотирьох семестрів, 

які становлять 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька та англійська. 

Програма представлена факультетом соціальних та економічних наук. 

Структура програми навчання наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Аналітичні методи Математика; теорія гри 12 

Кількісні методи Статистика; мікроеконометрика  12 

Економіка державного сектору 

Економіка державного сектору, 

суспільний вибір та нормативна 

економіка; установи, стимули та 

суспільний вибір 

12 

Політична економіка 

Економічна політика; глобалізація та 

розвиток; політична економіка з погляду 

австрійської перспективи 

18 

Наукова праця 
Економіка державного сектору, політична 

економіка 
10 

Два модуля за вибором студента 

Міжнародна економіка та 

економіка розвитку 

Економіка розвитку; основи 

функціонування транснаціональних 

корпорацій 

12 

Прикладна економіка 

навколишнього середовища 

Ресурсна економіка; економіка 

навколишнього середовища; емпіричний 

дослідницький проект з економіки 

навколишнього середовища 

12 

Економічна теорія та емпіричне 

уявлення 

Мікроекономіка; макроекономіка та 

зростання; міжнародна економіка 
12 

Поглиблений курс кількісних 

методів дослідження 

Кількісні методи економічних досліджень; 

макроеконометрика 
12 

Інституційна економіка 
Організаційна структура та 

стимулювання; організаційна структура та 
12 



стратегія 

Корпоративна банківська 

справа 

Фінанси; фінансовий менеджмент; 

управління в банківському секторі 
12 

Міжнародний бухгалтерський 

облік та оподаткування 

Бухгалтерський облік; міжнародне 

оподаткування; міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку 

12 

Економічна історія 
Європейська економічна історія; історія 

теорії народонаселення 
12 

Соціологія та філософія науки 

Соціологія науки; філософія соціальних 

наук; сфери дослідження в економічній 

соціології 

12 

Диверсифікація та гендерне 

питання 

Диверсифікація та гендерне питання 
12 

Магістерська випускна робота 26 

 

«Глобальні дослідження в менеджменті та інформаційні науці» 

Дворічна магістерська програма, яка складається з чотирьох семестрів, 

які становлять 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – англійська. Структура 

програми навчання наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Економіка підприємства І 

Менеджмент; математика для економістів 

та статистика; економічна англійська мова 

І; інтелектуальний аналіз даних; 

електронні бізнес-моделі та економіка; 

тематичні дослідження з економічної 

інформатики; економічна інформатика 

12 

Інформатика І 

Перспективи розвитку інформаційних 

наук; міжнародна взаємодія людини з 

комп’ютером; багатомовні інформаційні 

системи; онланй комунікації; мовні 

технології 

12 

Управління інформаційними 

системами І 

Технологія та культура; особливості 

розробки даних; системна динаміка; 

управління інформацією; управління 

ланцюгами поставки; економіка 

інформаційної безпеки; державне 

управління через електронні засоби 

12 

Комп’ютерна наука І 

Програмна інженерія; обробка даних; 

комп’ютерна обробка зображень; 

мультимедійна технологія 

12 

Управління інформаційними 

системами ІІ 

Управління інформаційними системами; 

технологія та культура; особливості 

розробки даних; системна динаміка; 

управління інформацією; управління 

ланцюгами поставки; економіка 

інформаційної безпеки; державне 

управління через електронні засоби 

12 

Комп’ютерна наука ІІ  
Програмна інженерія; обробка даних; 

комп’ютерна обробка зображень; 
12 



мультимедійна технологія 

Економіка підприємства ІІ 

Ділове адміністрування; прикладна 

економічна інформатика; ділова 

англійська мова; управління бізнесом 

12 

Інформатика ІІ 

Перспективи розвитку інформаційних 

наук; міжнародна взаємодія людини з 

комп’ютером; багатомовні інформаційні 

системи; онланй комунікації; мовні 

технології; німецька та європейська 

історія та культура 

12 

Магістерська випускна робота 24 

 

«Бізнес-освіта та розвиток» 

Магістерська програма складається з п’яти семестрів, які становлять 150 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Програма представлена 

факультетом соціальних та економічних наук. Структура програми навчання 

наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Модуль Теми 
Кількість 

ЄКТС 

Основи бізнес-освіти Бізнес-освіта; педагогіка 7 

Дидактичні основи бізнес-освіти Планування бізнес-освіти 8 

Генеральне бізнес-

адміністрування  

Бухгалтерський облік; фінанси; 

маркетинг; виробництво та логістика; 

менеджмент; математика для економістів 

та статистика 

8 

Дидактичний погляд на бізнес-

адміністрування 

Спеціальне бізнес-адміністрування; 

інформаційна інформатика; дидактика 

обліку за комп’ютерної підтримки 

10 

Основи бізнес-освіти 
Теорія та моделі підприємницької 

педагогіки; підприємництво 
 

Дидактичне поглиблення бізнес-

освіти 

Дидактика та інструменти бізнес-освіти 
8 

Спеціальне бізнес-

адміністрування 

Спеціальне ділове адміністрування 
24 

Багатовимірні методи 

викладання та навчання 

Корпоративна культура 
6 

Поглиблення бізнес-педагогіки 
Організація навчання та управління 

якістю; бізнес-лабораторія 
8 

Магістерська випускної робота 20 

Захист магістерської випускної роботи 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Університет ім. Йоганна Кеплера в Лінці 

Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 
http://www.jku.at 

 

Університет ім. Йоганна Кеплера в Лінці – це престижний австрійський 

державний університет, який є передовим у сфері освіти та науки, програми 

якого визнаються в усьому світі, а матеріально-технічне забезпечення виділяє 

його не тільки серед ВНЗ Австрії, а і Європи в цілому.  

Університет заснований у 1966 р. і за відносно короткий час свого 

існування розвинувся до одного з найбільших учбових закладів Верхньої 

Австрії. На сьогоднішній день університет має чудову міжнародну репутацію, 

маючи угоди про співпрацю з більш ніж 300 університетами-партнерами в 

більш ніж 50 країнах світу. Професорсько-викладацький склад налічує 120 

професорів та більш ніж 1800 викладачів; з 19 тис. студентів 8% складають 

студенти-іноземці.  

JKU входить до рейтингу найкращих у світі молодих університетів (до 

50-ти років). Вже другий рік поспіль в рейтингу «Times Higher Education 100 

Under 50» університет займає одне з перших десяти місць. Маючи на території 

кампусу дев’ять активно діючих лабораторій імені Крістіана Доплера,  JKU 

названий одним з найкращих університетів Австрії.  

До складу університету входять 4 факультети та 120 інститутів. 

Університет пропонує міждисциплінарні та практико-орієнтовані освітні 

програми, розроблені відповідно до потреб сучасного бізнесу та суспільства. Це 

більш ніж 60 актуальних академічних програм, серед яких 18 бакалаврських, 25 

програм магістратури, 5 докторських програм та одна кандидатська. 

Університет ім. Йоганна Кеплера в Лінці є лідером на території Австрії у сфері 

дистанційного та Інтернет – навчання (E-learning). Він єдиний у 2002 р. 

запровадив мультимедійну програму з права, а також програму «Multi-Media 

Studies Services SoWi» (MuSSS), яка дозволяє студентам факультету соціальних 

наук, економіки та бізнесу завершити частину свого навчання завдяки 

дистанційного навчання.  

Бібліотека університету пропонує більш ніж 1,250 млн. видань, близько 

1200 найменувань друкованої періодики, більш ніж 22 тис. електронних 

журналів та більш ніж 23 тис. книг. На усій території університету можна 

безкоштовно підключитися до Wi-Fi.  

http://www.jku.at/


Бакалаврські програми, які пропонує Університет ім. Йоганна Кеплера 

в Лінці: Підприємницьке право (Business Law); Соціальна економіка (Social 

Economics); Соціологія (Sociology); Статистика (Statistics); Бізнес-

інформатика (Business Informatics); Бізнес та економіка (Business & 

Economics) та ін.  

 

«Соціальна економіка» 

Бакалаврська програма, розрахована на 6 семестрів та складає 180 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Програма навчання наведена у 

таблиці. 
Перший семестр 

Дисципліни Кількість ЄКТС 

Основи соціальної політики І 6 

Основи соціальної політики ІІ 6 

Соціологія І 6 

Основи бізнес-адміністрування 6 

Основи економіки 3 

Ринкова економіка та держава 3 

Всього  30 

Другий семестр 

Наукова робота та гендерні дослідження 6 

Основні компетенції з управління підприємством І  6 

Основні компетенції соціальної економічної теорії І 12 

Право та статистика 6 

Всього  30 

Третій семестр 

Основні компетенції з управління підприємством І  6 

Соціологія ІІ 6 

Проектне дослідження І 6 

Емпіричні соціологічні дослідження І 6 

Право  6 

Всього  30 

Четвертий семестр 

Економічна наука І 6 

Проектне дослідження І 6 

Політична теорія ідей 6 

Іноземна мова 3 

Дисципліни за вибором студента 9 

Всього  30 

П’ятий семестр 

Економічна наука ІІ 6 

Суспільство та соціальна політика І 6 

Соціологія ІІІ 6 

Політичні інституції та системи 6 

Іноземна мова 3 

Дисципліна за вибором студента 3 

Всього  30 

Шостий семестр 

Економічна наука ІІІ 6 



Соціологія ІV 6/9 

Суспільство та соціальна політика ІІ 6 

Бакалаврська впускна робота 12 

Всього  30 

 

«Бізнес та економіка» 

Бакалаврська програма, розрахована на 6 семестрів та складає 180 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Програма навчання наведена у 

таблиці. 

Дисципліни 
Кількість 

ЄКТС 

Введення в економіку 6 

Введення в національну економіку 3 

Ключові компетенції ділового адміністрування І 12 

Основні компетенції в економіці І 12 

Основи бізнес-адміністрування 6 

Основи економіки 3 

Ділове адміністрування 12 

Ключові поняття в  бізнес-адмініструванні 12 

Економіка І 12 

Економіка ІІ 12 

Законодавство для соціальної економіки та національної економіки 6 

Математика та статистика 6 

Поглиблення основних компетенцій 18 

Обробка інформації 6 

Ділова іноземна мова І 12 

Ділова іноземна мова ІІ 18 

Поглиблення ключових компетенцій в галузі ділового адміністрування 12 

Поглиблення ключових компетенцій в галузі економіки 6 

Поглиблення ключових компетенцій в нових ЗМІ 6 

Дисципліни за вибором студента 

Економічна історія 6 

Історія культури мислення про економіку 6 

Філософія бізнесу 6 

Соціальні науки / Соціальна та економічна депресія 6 

Ділова іноземна мова 6 

Математика для соціальних та економічних наук 6 

Статистика для соціальних та економічних наук 6 

Право в соціальній та економічній сферах 6 

Обробка соціальної та економічної інформації 6 

Програмне забезпечення 6 

Європейська інтеграція та глобалізація в історичній перспективі 6 

Глобальна та соціальна історія 6 

Нові ЗМІ 6 

Бакалаврська випускна робота 6 

 

Магістерські програми, які пропонує Університет ім. Йоганна Кеплера в 

Лінці: Оподаткування (Taxation); Цифровий бізнес-менеджмент (Digital 

Business Management); Фінанси та бухгалтерський облік (Finance and 



Accounting); Економіка (Economics); Менеджмент та прикладна економіка 

(Management and Applied Economics); Соціальна економіка (Social Economics); 

Соціологія (Sociology); Статистика (Statistics); Бізнес-інформатика 

(Business Informatics) та ін.  

 

«Оподаткування» 

Магістерська програма, розрахована на 4 семестри та складає 120 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Структура навчання наступна: 

1) обов’язкові дисципліни – 83 кредити ЄКТС; 

2) магістерська випускна робота – 19 кредитів ЄКТС; 

3) захист магістерської випускної роботи – 6 кредитів ЄКТС; 

4) академічні результати студента – 12 кредитів ЄКТС. 

Обов’язкові дисципліни: публічне право (15 ЄКТС); приватне право (15 

ЄКТС); підприємницьке право (8 ЄКТС); економіка (18 ЄКТС); політична 

економіка (10 ЄКТС). 

 

«Цифровий бізнес-менеджмент» 

Магістерська програма, розрахована на 4 семестри та складає 120 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Максимальна кількість студентів, 

які навчаються за програмою – 30 осіб. Програма навчання наведена у таблиці. 
Перший семестр Другий семестр Третій семестр Четвертий семестр 

Модуль: Процеси в 

електронному бізнесі 

та моделі (6 ЄКТС) 

Модуль: Планування, 

контроль та 

фінансування 

електронного бізнесу 

(6 ЄКТС) 

Модуль: Навики розробки корпоративних 

проектів та бізнес-поїздки (6 ЄКТС) 

Науково-методологічна робота. Підготовка 

випускної кваліфікаційної  роботи (6 ЄКТС) 

Модуль: 
Методологічні навики 

(6 ЄКТС) 

Модуль: веб-

інжиніринг та 

управління веб-

контентом (6 ЄКТС) 

Модуль: Управління 

розповсюдженням 

інформації (6 ЄКТС) 

Модуль: Актуальні 

теми в цифровому 

бізнесі (3 ЄКТС) 

Модуль: Онлайн 

маркетинг (6 ЄКТС) 
Модуль: 
Багатоканальний 

маркетинг та 

управління 

відносинами (6 ЄКТС) 

Модуль: Етика 

управління, 

міжкультурні та 

гендерні дослідження 

(6 ЄКТС)  

Магістерська випускна 

робота та захист 

магістерської 

випускної роботи (27 

ЄКТС) 

Модуль: Управління 

клієнтською базою та 

відносинами з 

постачальниками (6 

ЄКТС) 

Модуль: Лідерство (6 

ЄКТС) 

Модуль: Інновації в 

електронному бізнесі, 

стратегії та розробка 

бізнес-плану (6 ЄКТС) 

Модуль: Стратегічний 

менеджмент (6 ЄКТС) 
Модуль: 
Законодавство, яке 

регулює сферу 

Інтернету та ІТ-

технологій в роботі 

цифрового бізнес-

менеджмера (6 ЄКТС) 

Написання 

магістерської 

випускної  роботи 

Всього 30 ЄКТС Всього 30 ЄКТС Всього 30 ЄКТС Всього 30 ЄКТС 

Загальна кількість ЄКТС – 120 

 

 



«Менеджмент та прикладна економіка» 

Магістерська програма, розрахована на 4 семестри та складає 120 

кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька. Структура навчання наступна: 1) 

обов’язкові дисципліни – 56 кредитів ЄКТС; 2) дисципліни за вибором – 26 

кредитів ЄКТС; 3) магістерська випускна робота – 24 кредити ЄКТС; 4) захист 

магістерської випускної роботи – 14 кредитів ЄКТС. Програма навчання 

представлена у таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Принципи прикладної економіки 12 

Бізнес та економіка 12 

Управлінські обов’язки  8 

Методи дослідження в економіці та менеджменті 6 

Фінанси підприємства 6 

Гендерне питання в економіці 4 

Аспекти в прикладній економіці 8 

Дисципліни за вибором Кількість ЄКТС 

Стратегічний менеджмент 6 

Маркетинг  6 

Організація  6 

Менеджмент персоналу та управління змінами 6 

Управлінський облік  6 

Фінансовий облік 6 

Магістерська випускна робота  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Альпійсько-адріатичний університет Клагенфурта 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
http://www.uni-klu.ac.at 

 

Альпійсько-адріатичний університет Клагенфурта – це найбільший 

державний вищий навчальний заклад в Австрії на федеральній землі Карінтія. 

Оскільки університет «альпійсько-адріатичний», то це означає, що в ньому 

поєднуються регіональні інтереси країн південної та північної частини Європи. 

Університет Клагенфурта було засновано в 1970 р. як педагогічний інститут, з 

тих пір він значно розширився такими факультетами, як: гуманітарних наук, 

економіки та менеджменту, факультет міждисциплінарних досліджень та 

підвищення кваліфікації та факультет технічних наук. На сьогоднішній день 

університет пропонує приблизно 50 спеціальностей. Головний корпус 

університету розташований в місті Клагенфурт, проте філіали університет є в 

найбільших містах Австрії: Відні та Граці.  

В університеті навчається близько 11 тис. студентів та працює 900 

працівників, з яких 80 осіб – професори університету. В університеті 

навчаються студенти-іноземці з 83 країн світу. Атмосфера університету сприяє 

не тільки отриманню освіти за однією з спеціальностей, а і до отримання 

неоціненного досвіду знаходження в мультинаціональному середовищі.  

Альпійсько-адріатичний університет Клагенфурта пропонує програми 

бакалаврату, які розраховані на 3-4 роки навчання, програми магістратури, які 

тривають 1-2 роки та докторські програми.  

Бакалаврські програми, які пропонує Альпійсько-адріатичний 

університет Клагенфурта: Прикладне бізнес-адміністрування (Angewandte 

Betriebswirtschaft); Міжнародний бізнес (Internationale Betriebswirtschaft); 

Прикладна інформатика (Angewandte Informatik); Управління інформацією 

(Informationsmanagement); ЗМІ та теорія комунікації (Medien- und 

Kommunikationswissenschaften); Економіка та право (Wirtschaft und Recht); 

Історія (Geschichte) та ін. 

 

 

«Прикладне бізнес-адміністрування» 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та складає 180 кредитів 

ЄКТС. Мова навчання – німецька, проте деякі дисципліни викладаються 

англійською мовою. Структура програми наведена у таблиці. 

 

http://www.uni-klu.ac.at/


Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Базовий курс 10 

Основи бухгалтерського обліку 22 

Основи корпоративного управління 26 

Основи економіки 16 

Право  8 

Математика та статистика для економістів 12 

Ділова іноземна мова 8 

Соціологія: емпіричні соціально-економічні дослідження 10 

Інформатика  8 

Бізнес-адміністрування 32 

Семінар по написанню бакалаврської роботи 10 

Одна дисципліна за вибором Кількість ЄКТС 

Поглиблений курс з економіки 

8 

Ділова іноземна мова 

Соціологія  

Економіка та сталий розвиток 

Поглиблений курс з інформатики 

Організаційна та групова динаміка 

 

«Міжнародний бізнес» 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та складає 180 кредитів 

ЄКТС. Мова навчання – німецька та англійська. Структура програми наведена у 

таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Базовий курс 10 

Основи бухгалтерського обліку 22 

Основи корпоративного управління 26 

Основи економіки 16 

Право  8 

Математика та статистика для економістів 12 

Ділова німецька мова 8 

Соціологія: емпіричні соціально-економічні дослідження 10 

Дві іноземні мови за вибором 8 

Міжнародна компетенція 6 

Міжнародне співробітництво 10 

Бізнес-адміністрування 16 

Семінар по написанню випускної бакалаврської роботи 10 

Одна дисципліна за вибором Кількість ЄКТС 

Поглиблений курс з економіки 

8 

Ділова іноземна мова 

Соціологія  

Економіка та сталий розвиток 

Поглиблений курс з інформатики 

Організаційна та групова динаміка 

 

 



«Економіка та право» 

Програма навчання розрахована на 6 семестрів та складає 180 кредитів 

ЄКТС. Мова навчання – німецька. Структура програми наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Базовий курс 10 

Основи бухгалтерського обліку 18 

Основи корпоративного управління 26 

Основи економіки 6 

Математика для економістів 6 

Основи приватного права та права приватного підприємництва 16 

Основи публічного права та громадського підприємницького права 12 

Основи трудового та соціального законодавства 8 

Основи податкового права 12 

Суб’єкти права 8 

Одна дисципліна за вибором Кількість ЄКТС 

Приватне право 

8 
Публічне право 

Трудове та соціальне право 

Податкове право 

Три дисципліни за вибором Кількість ЄКТС 

Фемінізм та гендерні дослідження 

24 

Контролінг та стратегічне управління 

Фінанси  

Бухгалтерський облік 

Державне управління та управління неприбутковими організаціями 

Оподаткування підприємств 

Ділова іноземна мова 

Дві дисципліни за вибором Кількість ЄКТС 

Трудове та соціальне право 

8 Економічне кримінальне право 

Підприємницьке право 

Стажування  12 

Бакалаврська випускна робота 8 

 

Магістерські програми, які пропонує Альпійсько-адріатичний 

університет Клагенфурта: Прикладне бізнес-адміністрування – 

спеціальність: Управління енергетикою та охорона навколишнього 

середовища (Angewandte Betriebswirtschaft: Studienzweig Energie- und 

Umweltmanagement); Прикладне бізнес-адміністрування – спеціальність: 

Підприємництво (Angewandte Betriebswirtschaft: Studienzweig 

Entrepreneurship); Прикладне бізнес-адміністрування – спеціальність: 

Загальний менеджмент (Angewandte Betriebswirtschaft: Studienzweig General 

Management); Міжнародний менеджмент (International Management); ЗМІ, 

комунікації та культура (Medien, Kommunikation und Kultur); Економіка та 

право (Wirtschaft und Recht) та ін. 

 

 



«Прикладне бізнес-адміністрування – спеціальність: 

Підприємництво» 

Магістерська програма навчання розрахована на чотири семестри та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька та англійська. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Вступ до магістерської програми 14 

Фахові компетенції 6 

Підприємництво І 

48 
Підприємництво ІІ – Соціологія 

Управління підприємством 

Право  

Практика  18 

Семінар після проходження практики 1 

Магістерська випускна робота 23 

Семінар по написанню магістерської випускної роботи 4 

Захист магістерської випускної роботи 6 

 

 

«Прикладне бізнес-адміністрування – спеціальність: Загальний 

менеджмент» 

Магістерська програма навчання розрахована на чотири семестри та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька та англійська. 

Структура програми наведена у таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Вступ до магістерської програми 14 

Фахові компетенції 6 

Три дисципліни за вибором Кількість ЄКТС 

Контролінг та стратегічне управління 

48 

Управління інноваціями 

Фінанси та бухгалтерський облік 

Маркетинг  

Персонал, лідерство та організація 

Виробництво та управління логістикою 

Державне управління та управління неприбутковими організаціями 

Практика  18 

Семінар після проходження практики 1 

Магістерська випускна робота 23 

Семінар по написанню магістерської випускної роботи 4 

Захист магістерської випускної  роботи 6 

 

 

«Міжнародний менеджмент» 

Магістерська програма навчання розрахована на чотири семестри та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – англійська. Структура 

програми наведена у таблиці. 

 



Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Принципи ведення міжнародного бізнесу 4 

Основи міжнародного права 2 

Міжнародний маркетинг 9 

Міжнародне підприємництво та інноваційний менеджмент 9 

Міжнародний фінансовий менеджмент 9 

Культурні відмінності І 15 

Світові культурні навики 6 

Спеціалізація в міжнародному менеджменті 6 

Культурні відмінності ІІ 9 

Міжнародний менеджмент 9 

Стажування  12 

Магістерська випускна робота 30 

 

«Економіка та право» 

Магістерська програма навчання розрахована на чотири семестри та 

становить 120 кредитів ЄКТС. Мова навчання – німецька, проте окремі 

дисципліни викладаються англійською мовою. Структура програми наведена у 

таблиці. 
Програма навчання 

Обов’язкові дисципліни Кількість ЄКТС 

Господарське право 16 

Фінансова наука 4 

Фінанси  

52 

Оподаткування та податки 

Бухгалтерський облік та аудит 

Державне управління 

Закони, якими керується державна адміністрація 

Практика  14 

Семінар після проходження практики 1 

Магістерська випускна робота 23 

Семінар по написанню магістерської випускної роботи 4 

Захист магістерської випускної роботи 6 

 


