
 
 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ  ПРОВІДНИХ  ВНЗ  НІМЕЧЧИНИ  
 

 

Вища освіта у Німеччині не втрачає своєї популярності серед українських 

абітурієнтів. Згідно результатів аналітичного дослідження, проведеного 

Центром дослідження суспільства (CEDOS), Німеччина посідає 2-ге місце після 

Польщі за кількістю студентів з України. Це обумовлено репутацією країни, як 

носія фундаментальної та якісної освіти, та високим рівнем життя. Також 

студентів приваблює безкоштовне навчання в державних ВНЗ, більшість з яких 

займають високі позиції в світових рейтингах. 

У зв’язку із вищезазначеним Центром європейської освіти Київського 

національного торговельно-економічного університету було здійснено 

дослідження бакалаврських та магістерських програм провідних вищих 

навчальних закладів Німеччини з метою збору переліку спеціальностей та 

дисциплін економічного профілю в цих ВНЗ. 

 

 

 

 
 



 
Франкфуртський університет прикладних наук 

Fachhochschule Frankfurt am Main 

https://www.frankfurt-university.de/ 

 

Франкфуртський університет прикладних наук – це державний 

німецький університет, заснований у 1971 році в м. Франкфурт на Майні. 

Університет розташований в північно-східній частині Франкфурту, проте до 

центру міста звідти можна дістатися всього за 20 хвилин пішки. Близькість 

кампусу до численних історико-архітектурних пам’яток 19-го століття таких, як 

Дім-музей Гете, Біржа, Історичний музей, Оперний театр, дає можливість 

студентам урізноманітнити і зробити більш насиченим свій вільний час.  

Факультет Бізнесу та Права Франкфуртського університету 

прикладних наук пропонує наступні бакалаврські програми: «Бізнес-

адміністрування» (Business Administration), «Право у бізнесі» (Business Law), 

«Міжнародне бізнес-адміністрування» (International Business Administration), 

«Міжнародні фінанси» (International Finance), «Державне та некомерційне 

управління» (Public and Non-Profit Management), «Менеджмент у туризмі» 

(Tourism Management). 

«Бізнес-адміністрування» 

Бакалаврська програма розрахована на 7 семестрів. Перші 3 семестри 

студенти вивчають загальні та фундаментальні для усіх спеціальностей 

дисципліни, наступні 4 семестри вивчають дисципліни, пов’язані з бізнес-

адмініструванням. Програма складається зі 120 кредитів ЄКТС.  

Обов’язкові дисципліни: фінанси, маркетинг, управління людськими 

ресурсами в організаціях, управління продуктами та логістичний менеджмент, 

оподаткування, аудит та контроль. 

Дисципліни за вибором: економічні перспективи та тренди в управлінні, 

система управління ресурсами підприємства ERP-SAP, управління бізнес-

процесами, право у бізнесі, Інтернет-маркетинг, аналіз та бази даних, 

підприємництво, міжнародний менеджмент, міжкультурні комунікації, етика 

бізнесу, іноземна мова ділового спрямування. 

Також студентам необхідно пройти стажування (практику) на 

підприємстві, яка передбачена розкладом у 6 семестрі. Завершується навчання 

написанням бакалаврського диплому та його публічним захистом.  

 

«Право у бізнесі» 

Навчальна програма розрахована на 7 семестрів. По завершенню 

навчання на бакалаврській програмі студенту пропонують продовжити 

https://www.frankfurt-university.de/


навчання на магістерській програмі «Переговори та складання контрактів» 

(Negotiating and Designing Contracts).  

Бакалаврська програма «Право у бізнесі» на 60 % складається з правових 

дисциплін, на 30 % - з економічних та на 10 % - з кваліфікаційних.  

Навчальна програма передбачає вивчення таких груп дисциплін: 

1) Правові дисципліни: цивільне право; трудове право; комерційне право; 

корпоративне право; оформлення договорів; правові норми, які регулюють 

відносини боржника і кредитора; виконання права; європейське право; закони в 

європейському та міжнародному бізнесі; комерційне та кримінальне право; 

публічне право. 

2) Економічні дисципліни: політекономія; загальне бізнес-

адміністрування; бухгалтерський облік; управління; управління людськими 

ресурсами, ділові ігри. 

3) Кваліфікаційні дисципліни: англійська мова; презентаційний, 

комунікаційний та модераційний тренінги; навчання бізнес-юристів та 

корпоративних юристів англійської правової термінології.  

Також студенту даються на вибір наступні предмети, які включені до 

модульного контролю, це: охорона здоров’я, охорона навколишнього 

середовища, наукові дослідження. 

Навчання по даній програмі  передбачає обов’язкове проходження 

практики на підприємстві. Загальна кількість кредитів по програмі – 210 ЄКТС. 

 

«Державне та некомерційне управління» 

Програма навчання триває 7 семестрів у включає в себе 120 кредитів 

ЄКТС. Дана спеціалізація передбачає вивчення дисциплін за такими двома 

основними напрямами: 

1) Стале управління ресурсами: економічні, технологічні та екологічні 

аспекти управління ресурсами; юридичні та політичні основи управління 

природними ресурсами; економічні основи стійких систем соціального 

забезпечення; стале управління персоналом; природні ресурси та стала 

економічна політика. 

2) Фінансовий менеджмент: облік у державному секторі: державних 

підприємств, фондів та асоціацій; вимірювання і моніторинг ефективності 

виконання робіт в некомерційному секторі; правові та економічні основи для 

публічних компаній; аудит; бухгалтерський облік; альтернативні джерела 

фінансування (спонсорство, збір коштів на благодійні цілі, благочинність та 

соціальний франчайзинг). 

 

Магістерські програми, які пропонує Факультет Бізнесу та Права 

Франкфуртського університету прикладних наук: «Бухгалтерський облік 

та фінанси» (Accounting and Finance), «Світова логістика» (Global Logistics), 

«Промисловий інжиніринг» (Industrial Engineering and Management), 

«Стратегічне інформаційне управління» (Strategic Information Management). 

 

 



«Бухгалтерський облік та фінанси» 

Магістерська програма розрахована на 3 семестри та 90 кредитів ЄКТС. 

Навчання по програмі відбувається двома мовами – англійською та німецькою. 

Студенти отримують знання в чотирьох основних сферах діяльності: фінанси, 

бухгалтерський облік, контроль та оподаткування. Завершується навчання 

написанням магістерської роботи. 

Основними дисциплінами є: національне та міжнародне податкове 

планування, фінансовий облік, фінансова звітність та ринок цінних паперів, 

економетрія фінансового спрямування, техніки оцінювання та теорія ігор, 

фінансовий аспект укладання договорів, фінансове моделювання та 

оцінювання,  управління цифровими даними, бізнес-менеджмент. 
 

«Світова логістика» 

Магістерська програма навчання розрахована на 3 семестри, та 

складається з 90 кредитів ЄКТС. Проводиться навчання за такими основними 

напрямками, як: логістика, науково-дослідні роботи,  економічна інформатика, 

економіка та ін. Перелік дисциплін по семестрах представлено у таблиці. 
 

 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 

3 

Семестр 

Проходження 

практики 
Написання та захист магістерської роботи 

2 

Семестр 

Управління 

системою 

постачання 

Написання дослідницького 

проекту у сфері логістики та 

економіки 

ІТ-технології 

в логістиці  

Основи 

транспортної 

економіки 

Управління 

змінами 

1 

Семестр 

Управління 

продуктовою 

політикою та 

логістичний 

менеджмент 

Морська та 

автодорожна 

логістика 

Проблеми в 

логістиці та 

економіці 

ІТ-підтримка 

та управління 

процесами 

Макроекономік

а та економічна 

кон’юнктура 

Емпіричні та 

кількісні 

методи 

       

 

 

 

 Логістика 

Науково-

дослідна 

робота 

Економічна 

інформатика 
Економіка 

Інші 

дисципліни 

 

«Стратегічне інформаційне управління» 

Магістерська програма навчання розрахована на 3 семестри, та 

складається з 90 кредитів ЄКТС або 120 ЄКТС для студентів, які під час 

навчання за бакалаврськими програмами набрали 180 кредитів ЄКТС. Шість 

модулів навчання викладаються німецькою мовою, шість модулів – 

англійською. Магістерська робота може бути написана або німецькою або 

англійською мовою на вибір студента.  

Навчальна програма розроблена на основі трьох основних напрямів 

дисциплін: 

1) Бізнес аналіз: управління ефективністю діяльності компанії; аналіз 

бізнес рішень; інформаційні бази даних; OLAP (оперативний аналіз даних) та 

система обробки даних SAP. 

2) Інформаційний менеджмент: стратегічне управління та управління 

ризиками; прийняття рішень та основи загального менеджменту. 

3) Управління: управління командою (групою людей, персоналом); 

управління змінами. 



 
Вільний університет Берліна 

Freie Universität Berlin (FU Berlin) 

http://www.fu-berlin.de/ 

 

Вільний університет Берліна – це другий за величиною ВНЗ Німеччини, 

один з чотирьох університетів столиці Німеччини, заснований у 1948 році і 

розташований у берлінському районі Далем. Входить до асоціації найбільших 

німецьких університетів German U15 та топ-сотні міжнародних навчальних 

закладів. На сьогодні університет нараховує більш ніж 100 партнерів на усіх 

континентах, з якими підписано угоди про співробітництво. В Нью-Йорку, 

Пекіні, Москві, Каірі та Нью-Делі Вільний університет має свої представництва 

та філіали. На базі Вільного університету проводять численні міжнародні 

симпозіуми та конференції, а також надається фінансова підтримка молодим та 

перспективним вченим.  

Факультет економічних наук Вільного університету Берліна пропонує 

наступні бакалаврські програми: «Управління підприємством», «Політична 

економіка». 

«Управління підприємством» 

Навчання за бакалаврською програмою триває 6 семестрів. Програма 

включає два основні напрями – теоретичний курс (основні, фундаментальні 

науки) та поглиблений курс (спеціалізовані предмети). Програма  наведена у 

таблиці. 
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС 

Дисципліна: Загальне бізнес адміністрування 

Модулі 

Основи зовнішнього корпоративного обліку 

Основи внутрішнього корпоративного обліку 

Основи ділового адміністрування 

Основи маркетингу 

Інвестування та кредитування 

Фінансова звітність та податки 

Менеджмент 

Постачання та управління операціями 

Дисципліна: Кількісні основи бізнес адміністрування 

Модулі 

Математика для економістів 

Статистика для економістів 

Бізнес-інформатика для економістів 

Дисципліна: Основи економіки/політичної економії 

Модулі 

Введення в економіку 

Основи мікроекономіки 

Основи макроекономіки 

http://www.fu-berlin.de/
http://uk.wikipedia.org/wiki/German_U15


Дисципліна: Право для економістів 

Модулі 
Публічне право 

Приватне право 

ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС 

Студенту пропонується обрати 4 дисципліни з переліку поглибленого курсу, за якими будуть 

складатися модульні іспити: стратегічне управління; кооперація підприємств; кадрова політика; 

маркетинг; економічна інформатика; фінанси; бухгалтерський облік та аудит; податкова політика; 

народногосподарська теорія; економічна політика та державні фінанси; статистика; економетрія; 

дослідження економічного та транспортного оподаткування.  

 

 

Факультет економічних наук Вільного університету Берліна пропонує 

такі магістерські програми: «Магістр з економіки» (Master of Science in 

Economics), «Магістр з менеджменту та економіки» (Master of Science in 

Management & Marketing), «Магістр з фінансів, бухгалтерського обліку та 

оподаткування» (Master of Science in Finance, Accounting, Taxation & 

Supplements), «Магістр з економіки державного сектору» (Master of Science in 

Public Economics), «Магістр з інформаційних бізнес-систем» (Master of 

Science in Business Information Systems). 

 

«Магістр з менеджменту та маркетингу» 

Програма розрахована на 2 роки навчання. На першому році навчання 

студент отримує фундаментальні знання з менеджменту та маркетингу. На 

другому році – студент поглиблює ці знання, маючи змогу отримати 

міжнародний досвід (в третьому семестрі передбачено студентський обмін). 

Перші два семестри викладаються німецькою мовою, третій семестр – 

англійською. Перелік предметів з кількість кредитів ЄКТС наведений у таблиці. 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Маркетингові комунікації 

та поведінка покупця 

(6 кредитів ЄКТС) 

Діловий маркетинг 

(6 кредитів ЄКТС) 

Теорія менеджменту 

(6 кредитів ЄКТС) 

Магістерська робота 

(24 кредитів ЄКТС) 

Емпіричні методи 

дослідження 

(6 кредитів ЄКТС) 

Управління 

міжорганізаційними 

відносинами 

(6 кредитів ЄКТС) 

Теорія маркетингу 

(6 кредитів ЄКТС) 

Управління персоналом в 

організаціях 

(6 кредитів ЄКТС) 

Багатовимірні методи 

аналізу та якісні 

методи досліджень 

(6 кредитів ЄКТС) 

Практичні семінари з 

менеджменту 

(6 кредитів ЄКТС) 

Стратегічний менеджмент 

(6 кредитів ЄКТС) 

Маркетингові 

дослідження 

(6 кредитів ЄКТС) 

Практичні семінари з 

маркетингу 

(6 кредитів ЄКТС) 

Управління людськими 

ресурсами 

(6 кредитів ЄКТС) 

Управлінські 

дослідження 

(6 кредитів ЄКТС) 

Іноземна мова 

(6 кредитів ЄКТС) 

Багатовимірні методи 

аналізу та якісні методи 

досліджень  

(6 кредитів ЄКТС) 

(30 кредитів ЄКТС) (30 кредитів ЄКТС) (30 кредитів ЄКТС) (30 кредитів ЄКТС) 

 



«Магістр з фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування» 

Магістерська програма навчання розрахована на 4 семестри. Навчання 

проводиться англійською та німецькою мовами. Структура навчальної 

програми наведена у таблиці. 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Обов’язкові дисципліни  

(кожна дисципліна становить 6 кредитів ЄКТС) 

Магістерська робота (30 

кредитів ЄКТС) 

1) Податковий вплив 

2) Оцінка якості роботи 

персоналу та система 

матеріального 

стимулювання 

3) Фінансовий 

бухгалтерський облік 

4) Фінансові інструменти 

5) Методи дослідження в 

фінансах та 

бухгалтерському обліку 

Семінарські заняття з 

оподаткування, 

бухгалтерського обліку, 

аудиту та контролю (по 6 

кредитів ЄКТС за 

семінар) 

 

Семінарські заняття з 

фінансів (по 6 кредитів 

ЄКТС за семінар) 

Дисципліни за вибором 

 (кожна дисципліна становить 6 кредитів ЄКТС) 

 1) Ринок цінних паперів 

2) Міжнародне податкове 

планування 

3) Аудит 

4) Бухгалтерський облік 

та фінансові інструменти 

5) Податкове 

законодавство 

6) Міжнародна політика у 

сфері фінансів 

7) Урядова політика у 

сфері оподаткування 

8) Комплексний аналіз в 

економіці 

1) Кругообіг оборотних 

коштів 

2) Податкове планування 

та корпоративне спадкове 

право 

3) Аудиторська практика 

4) Банківська справа 

5) Право у сфері 

відчуження майна та 

банкротства 

6) Корпоративне право  

7) Мікроекономічний 

аналіз 

 

«Магістр з економіки державного сектору» 
Магістерська програма навчання розрахована на 4 семестри. Навчання 

проводиться англійською та німецькою мовами. Дисципліни викладаються за 
такими напрямами: 

1) Обов’язкові фундаментальні дисципліни: розширений курс 
мікроекономіки, розширений курс макроекономіки, економічна теорія 
добробуту (життєвого рівня населення), прикладна мікроеконометрія. 

2) Податки та соціальна політика: соціальна політика, податкові 
наслідки, сучасні дослідження в галузі соціальної політики, сучасні емпіричні 
дослідження в соціальній галузі, економіка та економічна політика, сучасні 
дослідження в галузі міжнародної державної економіки.  

3) Політика на ринку праці: німецьке трудове право, розширений курс 
трудової економіки, політика на ринку праці, сучасні дослідження трудової 
економіки, сучасні дослідження в галузі економічної освіти. 

4) Державна політика: економічні системи, економіка інновацій та 
інноваційна політика, соціальна політика, сучасні дослідження громадської 
думки. 

5) Макроекономіка і державна політика: міжнародні організації, 
сучасні дослідження у сфері макроекономіки, сучасні дослідження у сфері 
міжнародної макроекономіки. 



 

 
Університет Лейпцига 

Universität Leipzig (UL) 
http://www.zv.uni-leipzig.de/ 

 
Університет Лейпцига – це один з класичних університетів німецької 

системи вищої освіти, заснований у 1409 році. Університет славиться своєю 

найстарішою у Німеччині бібліотекою Альбертіна, фонд якої нараховує більш 

ніж 4,5 млн. томів та більш ніж 8,5 тис. найменувань періодичних видань. В 

Лейпцизькому університеті студентам пропонуються програми за різними 

спеціальностями, проте найбільшою популярністю серед абітурієнтів, особливо 

іноземних, користуються такі: «Фінансова наука», «Фінансова політика», 

«Корпоративний бухгалтерський облік, фінанси та оподаткування», 

«Банківська справа та страхування», «Банки та страхові компанії». 

 

Інститут державних фінансів та державного управління 

 

«Фінансова наука» 

Бакалаврська програма, розрахована на 7 семестрів навчання та включає 

наступні обов’язкові до вивчення дисципліни: виробничий результат та 

фінансова продуктивність праці, форми оподаткування, ефекти 

оподаткування, державний борг як форма фінансування, система соціального 

забезпечення. 

 

«Фінансова політика» 

Магістерська програма, включає наступні обов’язкові до вивчення 

дисципліни, як: державні фінанси та бюджетна політика, доходна та 

видаткова частини державного бюджету, державні активи та державні 

зобов’язання, державні підприємства, обов’язкове соціальне страхування, 

некомерційні організації, фіскальна політика. Завершується навчання 

написанням магістерської роботи та її публічним захистом. 

 

Інститут бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування 

 

«Корпоративний бухгалтерський облік, фінанси та оподаткування» 

Бакалаврська програма, відповідно до якої студенти вивчатимуть 7 

семестрів наступні обов’язкові дисципліни: основи бухгалтерського обліку, 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-leipzig.de%2F&ei=5exeVYHCCoW5ygPnhIDQAw&usg=AFQjCNGWeGtx1slv_LWBH-84mBVUIgzRfw
http://www.zv.uni-leipzig.de/


зовнішній та внутрішній бухгалтерський облік, інвестиції та оподаткування, 

фінанси, система ведення операційних рахунків та управління витратами, 

міжнародна приватна та консолідована звітність.  

Продовженням бакалаврської програми є магістерська програма 

«Корпоративного бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування». 

Навчання розраховане на 3 семестри, протягом яких студенти вивчають такі 

обов’язкові дисципліни: ціннісно-орієнтоване управління, ефективність 

управління та стилі управління, міжнародний бухгалтерській облік, 

інвестування, оцінювання вартості підприємства, облік в страхових 

компаніях, підготовка річної фінансової звітності, міжнародне 

оподаткування. 

 

Інститут торгівлі та банківської справи 

 

«Банківська справа та страхування» 
Бакалаврська програма включає такі напрями дослідження та 

дисципліни: теорія ризику – основи та управління; управління та страхування: 

конструктивні параметри в страхових компаніях; основи та сучасні аспекти 

вивчення банківської справи; закупівля, логістика та управління продажами; 

основи економіки. 

 

«Банки та страхові компанії» 

Магістерська програма передбачає вивчення наступних обов’язкових 

дисциплін та дисциплін за вибором студента. Чотири обов’язкові дисципліни: 

управління в банківській справі, спеціалізовані банківські операції, облік в 

страхових компаніях, контроль в страхових компаніях. 

З даного переліку дисциплін, студент має вибрати дві дисципліни: 

інвестування та фінансовий аналіз; підготовка річної фінансової звітності; 

облік та бухгалтерський аудит; аналіз на ринку нерухомості; економічні 

можливості та ризики: стратегії повторного використання; управління 

торгівлею; інструменти та стратегії в маркетингу; податкова система: 

основи, бар’єри та планування; міжнародне оподаткування та бізнес 

стратегії та ін. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Університет Мартіна Лютера в Галле /  

Галле-Віттенбергський університет імені Мартіна Лютера 

(Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (MLU)) 

http://www.uni-halle.de/ 

 

Університет Мартіна Лютера в Галле – це державний університет, 

заснований у 1817 році в результаті злиття двох університетів. Найстарший з 

них був заснований у Віттенберзі в 1502 році і називався Лейкорея, інший — в 

1694 році в місті Галле (Заале). Кампус найстарішого ВЗН Німеччини 

розташований в м. Галле, яке є найбільшим та економічно розвиненим містом 

землі Саксонія-Анхальт. Головний корпус університету знаходиться в 

історичному центрі міста та є частиною унікального архітектурного ансамблю, 

включеного у список культурної спадщини ЮНЕСКО. 

В Німеччині Університет Мартіна Лютера, за оцінкою журналу Die Zeit, 

входить в число 50 найкращих ВНЗ гуманітарного профілю. В міжнародних 

рейтингах університет займає не менш значні позиції, опереджаючи такі 

всесвітньо відомі навчальні заклади, як Технологічний університет Відня, 

Туринський політехнічний університет, Університет Вайомінга (США), 

Університет Йорка в Канаді та ін. 

Школа економіки та бізнесу Університету Мартіна Лютера в Галле 

пропонує ряд англомовних бакалаврських програм, які студенти можуть пройти 

за 3 роки. Найпопулярнішою з них є «Економіка бізнесу» (Business Economics). 

«Економіка бізнесу» 

Бакалаврська програма розрахована на 6 семестрів навчання, 

викладається англійською мовою. Студент отримує 180 кредитів ЄКТС. 

Основні предмети: основи менеджменту, продуктова політика та логістика, 

основи обліку витрат, бухгалтерський облік та оподаткування, корпоративні 

фінанси підприємства, основи економіки, мікроекономіка, макроекономіка, 

міжнародна економіка, теорія рішень та теорія гри, основи правознавства, 

основи фінансового обліку, вища математика, статистика, економетрія, 

іноземна мова за вибором. 
 

http://www.uni-halle.de/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1817
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/1502
http://uk.wikipedia.org/wiki/1694
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%29


 

 
 

Вестфальський університет імені Вільгельма в Мюнстері 

Westfälische Wilhelms-Universität Munster (WWU Munster) 

http://www.uni-muenster.de/de/ 

 

Вестфальський університет ім. Вільгельма в Мюнстері – це один з 

найбільших університетів у Німеччині, заснований 16 квітня 1780 року. 

Мюнстерський університет іменований в честь кайзера Німеччини 

Вільгельма ІІ.  

Навчання студентів проводиться на 15 факультетах виключно на 

німецькій мові. Юридичний, економічний та медичний факультети 

займають високі місця в рейтингах серед західноєвропейських ВНЗ. Кожна з 

130 програм дає можливість отримання бакалаврського (3 роки), а потім і 

магістерського (2 роки) ступенів. 

 

Бакалаврські програми: 

 

«Політика та закон» 

Навчальна програма складається з таких обов’язкових дисциплін: 

1) Політологія: основи політичної системи Федеративної Республіки 

Німеччина; міжнародні відносини; порівняльна політика; основи політичної 

теорії. 

2) Юриспруденція: основи публічного права; основи приватного права; 

адміністративне право; європейське право. 

Дисципліни за вибором студента: 

1) Політологія: партійні вибори; роль угрупувань та асоціацій в 

політичному процесі; ЗМІ – політика – громадськість; соціальний капітал та 

суспільство; політична культура та демократія; дослідження конфліктології; 

гендерні дослідження; європейська інтеграція; місцева та регіональна 

політика; зовнішня політика Німеччини; міжнародна політекономія; глобальне 

управління. 

2) Юриспруденція: бізнес та економіка; трудові відносини та соціальні 

права; закони у сфері інформації, телекомунікацій та медіа; європейське право 

та міжнародне приватне право; нерухомість та врегулювання суперечок; 

держава та управління; податкове законодавство. 

Фундаментальні дисципліни: статистика; емпіричні методи; 

практика та написання бакалаврської роботи.  

Обов’язковим є вивчення за вибором студента однієї або декількох 

іноземних мов.  

http://www.uni-muenster.de/de/


«Політика та економіка» 

Бакалаврська програма розрахована на 7 модулів, викладається 

німецькою мовою. По закінченню студент захищає написану ним бакалаврську 

роботу на отримує в загальній кількості 180 кредитів ЄКТС. Модульні 

дисципліни:  

1) Основи економічної теорії (обов’язкові): основи мікроекономіки; 

основи макроекономіки; основи ділової активності; економічний аналіз 

політики; прикладна економіка. 

2) Основи економічної теорії (за вибором): прикладні економічні 

дослідження – конкуренція і регулювання; вибрані аспекти економічної теорії, 

економічна політика; управління бізнесом; розширений курс статистики; 

грошова теорія та зовнішня торгівля; економетрія; державні доходи; 

економіка довкілля; поглиблений курс макроекономіки; поглиблений курс 

мікроекономіки; економічна математика; основи економіки транспорту; 

основи економіки транспорту та логістики; бізнес співпраця та управління. 

3) Політологія (обов’язкові):  основи політичної системи Федеративної 

Республіки Німеччина; міжнародні відносини; порівняльна політика; основи 

політичної теорії. 

4) Політологія (за вибором): партійні вибори; роль угрупувань та 

асоціацій в політичному процесі; ЗМІ – політика – громадськість; соціальний 

капітал та суспільство; політична культура та демократія; дослідження 

конфліктології; гендерні дослідження; європейська інтеграція; місцева та 

регіональна політика; зовнішня політика Німеччини; міжнародна 

політекономія; глобальне управління. 

Обов’язкові види робіт: модульні контрольні роботи; практика та 

написання бакалаврської роботи.  

 

«Економіка та право» 
Програма розрахована на 6 семестрів навчання, по закінченню яких 

студент отримує 180 кредитів ЄКТС. Обов’язковим є написання бакалаврської 

роботи та її публічний захист. Модульні дисципліни:  

1) Основи економічної теорії (обов’язкові): основи мікроекономіки; 

основи макроекономіки; основи ділової активності; економічний аналіз 

політики; прикладна економіка. 

2) Основи економічної теорії (за вибором): прикладні економічні 

дослідження – конкуренція і регулювання; вибрані аспекти економічної теорії, 

економічна політика; управління бізнесом; розширений курс статистики; 

грошова теорія та зовнішня торгівля; економетрія; державні доходи; 

економіка довкілля; поглиблений курс макроекономіки; поглиблений курс 

мікроекономіки; економічна математика; основи економіки транспорту; 

основи економіки транспорту та логістики; бізнес співпраця та управління. 

3) Юриспруденція (обов’язкові): основи публічного права; основи 

приватного права; адміністративне право; європейське право. 

4) Юриспруденція (за вибором): бізнес та економіка; трудові відносини 

та соціальні права; закони у сфері інформації, телекомунікацій та медіа; 



міжнародний закон – європейське право та міжнародне приватне право; 

нерухомість та врегулювання суперечок; держава та управління; податкове 

законодавство. 

Фундаментальні дисципліни: статистика; емпіричні методи; 

практика та написання бакалаврської роботи.  

Обов’язковим є вивчення за вибором студента однієї або декількох 

іноземних мов.  

 

Магістерські програми: 

 

«Економіка підприємства» 

Навчання за програмою відбувається за такими основними 

дисциплінами: бухгалтерський облік; фінанси; менеджмент та маркетинг. 

По закінченню студент має обов’язково написати магістерську роботу та 

публічно її захистити. 

 

«Державна політика» 

Навчання за програмою відбувається за такими основними 

дисциплінами: економіка, політичні науки, правознавство, математика, 

економетрія, статистика. 

Навчання за програмою здійснюється англійською та німецькою мовами. 

 

«Політична економія» 

Магістерська програма передбачає 4 семестрове навчання (2 академічних 

роки). В перший рік навчання акцент робиться на вивченні та поглибленні 

методологічних основ, на другому році відбувається спеціалізація відповідно до 

конкретних галузей знань. Завершується навчання написанням магістерської 

роботи, в якій студент має представити наступні напрацювання, 

використовуючи: емпіричні методи; формули та тези з курсу макроекономіки; 

формули та тези з курсу мікроекономіки; економічне регулювання та елементи 

наукової новизни. 

Крім обов’язкових дисциплін студент має обрати серед наступних 

предметів: міжнародна економіка; економіка в енергетичній сфері; 

транспортна економіка; розширений курс валютної економіки; фінанси; ділове 

співробітництво; регіональна економіка; історія; економетрія. 

 
 

 


