
 
МАГІСТЕРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ ІТАЛІЇ 

 

Чимало українців обирають Італію для отримання вищої освіти, адже 

саме тут розташовані одні з найстаріших та з найкращих ВНЗ світу. Сучасна 

Болонська система освіти, яка застосовується і в Україні, була розроблена та 

введена однойменним італійським університетом. Основними перевагами 

отримання вищої освіти в Італії є наступні: 

 висока якість освіти; 

 отримання диплому європейського зразка, що визнається усіма 

країнами ЄС та багатьма країнами світу; 

 порівняно доступна вартість навчання; 

 можливість для іноземних студентів, у тому числі українців, 

працювати в Італії під час навчання (не більше 20 годин на тиждень); 

 можливість доведення рівня італійської мови до рівня рідної; 

 багатонаціональний склад студентів вищих навчальних закладів. 

Однією з найважливіших умов для зарахування в італійський ВНЗ є 

знання відповідної іноземної мови. Більшість навчальних програм в Італії 

викладається італійською мовою, хоча є також програми англійською. 

Університети не вимагають від студентів складання офіційних мовних 

іспитів та надання відповідних сертифікатів. Мовні іспити проводяться 

безпосередньо у самому ВНЗ в серпні. Разом з тим, для отримання візи 

необхідно надати сертифікат-підтвердження достатнього рівня знання мови. 

У зв’язку із вищезазначеним Центром європейської освіти КНТЕУ було 

здійснено дослідження магістерських програм провідних ВНЗ Італії з метою 

збору та аналізу переліку спеціальностей та дисциплін економічного 

профілю. 

 

 



 
 

Туринський університет 

The University of Turin 
http://en.unito.it 

 

Туринський університет – це один з найдавніших та найпрестижніших 

університетів Італії, який був заснований у 1404 р. і розташовується в           

м. Турин. В університеті навчається 70 тис. студентів; 1,8 тис. студентів 

отримують ступені доктора філософії та доктора наук; працює 4 тис. 

академічного, адміністративного та технічного персоналу. Університет 

налічує 500 міжнародних університетів – партнерів, надає 34 програми 

подвійного дипломування та програми доктора філософії з європейськими та 

іними країнами.  

Університет має у своєму розпорядженні більш ніж 70 бібліотек, які 

вміщують приблизно 2 млн. книг, 100 тис. з яких – антикварні. Також 

університет має власні музеї на території кампусу, починаючи з музею 

ботаніки та закінчуючи кримінальною антропологією. 

Туринський університет займає активну позицію по ряду соціальних 

питань таких, як збереження навколишнього середовища, рівні можливості та 

права для людей з особливими потребами та ін. Університет виступає на 

міжнародному рівні через партнерські угоди з Індією, Китаєм, країнами Азії, 

Латинської Америки, Східної Європи, Середземномор’я як учасник 

міжнародних організацій.  

 

Магістерські програми, які пропонує Туринський університет: 
Прикладна економіка праці для розвитку (Applied Labour Economics for 

Development (MALED)); Глобальний маркетинг та рітейл менеджмент 

(Global Marketing and Retail Management); Економіка, менеджмент, 

просування та розвиток туризму (Economics, Management, Promotion and 

Development of Tourism); Бізнес-менеджмент (Business Management); 

Економіка (Economics); Кількісні фінанси та страхування (Quantitative 

Finance and Insurance). 

 

 

 

 

http://en.unito.it/
http://www.mastermint.unito.it/
http://www.mastermint.unito.it/
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http://www.buss-man.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-economics.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-finins.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-finins.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-finins.unito.it/do/home.pl


«Прикладна економіка праці для розвитку» 

Програма навчання англійською мовою складається з: тримісячного 

дистанційного навчання (з 26 жовтня по 22 січня), чотирьохмісячного 

денного навчання (з 25 січня по 13 травня) та дев’ятимісячного періоду для 

підготовки магістерської роботи (з 16 травня по 28 лютого). Програма 

складається з п’яти модулів.  

Модуль А: Основи економіки 

розвитку 

Теми: макроекономіка та монетарна політика; 

ринковий розвиток та зайнятість; фіскальна 

політика; теорія розвитку та політичні наслідки 

розвитку; теорія ринку праці; неформальність, 

влада та нерівність. 

Модуль В: Стандарти праці, 

політики та інституції 

Теми: історія інституцій європейського ринку 

праці; мінімальна заробітна плата; інституції на 

ринку праці; державне управління (колективне 

ведення переговорів та об’єднання); умовні грошові 

перекази. 

Модуль С: Кількісні методи 

Теми: статистика; основи фундаментальної 

економетрики; прикладна економетрика; вплив 

оцінювання; мікросимуляції; матриця розрахунків 

для аналізу соціальних процесів; моделі загальної 

ринкової рівноваги. 

Модуль D: Статистика праці 

Теми: адміністративні бази даних; розробка анкет 

для вимірювання робочої сили; аналіз даних, 

отриманих під час анкетування. 

Модуль Е 

Семінарські заняття на теми сучасних глобальних 

ринків праці (наприклад, фінансові кризи, 

зайнятість сільського населення; корупція). 

 

У кінці навчального року студент представляє свою магістерську 

роботу, яка може бути написана однією з наступних мов: англійською, 

французькою, іспанською, італійською за попередньою домовленістю з 

керівником роботи.  

 

«Економіка, менеджмент, просування та розвиток туризму» 

Італійськомовна магістерська програма, розрахована на один рік 

навчання. Дисципліни, які вивчатиме студент наступні: економіка та 

політика туризму; споживча поведінка; соціологія туризму; демографічний 

та статистичний туризм; законодавство в туризмі; туризм, територія та 

навколишнє середовище; менеджмент дестинацій; маркетинг; основи 

менеджменту; управління проектами; управління в готельних компаніях; 

управління в туристичних компаніях; управління та зв'язок культурних 

заходів; англійська мова. 

 

 

 

 

 

 



«Економіка» 

Дворічна англомовна магістерська програма, опис якої наведений у 

таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

 Кількісні методи в економіці; 

 Мікроекономіка; 

 Макроекономіка; 

 Ринок капіталів та управління 

корпоративними фінансами;  

 Економетрика;  

 Стимуляційні моделі в економіці. 

12 

6 

6 

12 

 

12 

6 

1 

1 

1 

1 та 2 

 

2 

2 

Другий рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Семестр 

 Основи формування політичного курсу; 

 Державні закони в економіці. 

Дисципліни за вибором: 

 Монетарна економіка; 

 Економіка праці; 

 Зростання та розвиток; 

 Індустріальна економіка; 

 Міжнародна економіка; 

 Державна економіка; 

 Методологія та історія економіки; 

 Поведінкова та експериментальна 

економіка. 

9 

6 

18 

1 

2 

2 

Написання магістерської роботи 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Міланський університет  

The University of Milan 
http://www.unimi.it/ 

 

Міланський університет – є найбільшим державним університетом в 

Мілані та Ломбардії. Це єдиний італійський університет, який входить до 

Ліги європейських дослідницьких університетів. Він був заснований 30 

вересня 1923 р. в результаті об’єднання Клінічного Інституту удосконалення 

та художньо-філософського факультету Міланської Академії.  

У даний час навчання у ВНЗ ведеться на 9 факультетах, які включають 

78 кафедр та 134 навчальні програми. Корпуси Міланського державного 

університету займають близько 200 будівель, в яких є 113 бібліотек, а також 

різні науково-дослідні центри та оркестр. 

В університеті навчаються 59 тис. студентів, з яких 6,6 тис. студенти 

магістратури та 1 тис. – студенти докторських програм, працюють 2,2 тис. 

академічного персоналу та 2 тис. адміністративного.  

Магістерські програми, які пропонує університет, розраховані на два 

роки навчання і є наступними: Економіка та політологія (Economics and 

Political Science); Економіка та фінанси (Economics and Finance); 

Екологічна економіка та економіка харчової промисловості (Environmental 

and Food Economics); Міжнародні відносини (International Relations); 

Корпоративні комунікації та зв’язки з громадськістю (Public and Corporate 

Communication) та ін. 

 

«Екологічна економіка та економіка харчової промисловості» 

Англомовна програма розрахована на два роки навчання, протягом 

яких студент набирає 120 кредитів ЄКТС. Для вступу студент повинен мати 

диплом бакалавра з математики, економіки або статистики. Один з двох років 

студент може провчитися в університеті – партнері за кордоном, а саме: в 

Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах або Швейцарії. Програма навчання 

представлена у таблиці. 
Перший рік 

І семестр 

Обов’язкові дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Бухгалтерський облік та менеджмент в екологічній сфері 12 

Математика для економістів 6 

http://www.unimi.it/


Статистика та економетрика 9 

ІІ семестр 

Екологічна економіка та економіка природних ресурсів 8 

Поглиблений курс мікроекономіки 8 

Економіка в сільському господарстві 7 

Міжнародні сільськогосподарські ринки та політика у сфері 

сільського господарства 
7 

Другий рік 

І семестр 

Історія економіки 6 

Законодавство у сфері екології та харчової промисловості 6 

ІІ семестр 

Спеціалізація: «Економіка у сферах екології та енергетики» 

Економіка енергетики 6 

Економіка зростання та ресурсозбалансованості 6 

Економіка глобальних та кліматичних природних змін 6 

Спеціалізація: «Економіка та управління сільськогосподарською системою» 

Харчові ланцюги на світовому ринку 6 

Маркетинг в харчовій промисловості та поведінка 

споживача 
6 

Безпека харчових продуктів та розвиток сільських 

місцевостей 
6 

 

«Міжнародні відносини» 

Програма навчання розрахована на 2 роки та становить 120 кредитів 

ЄКТС. Дана магістерська програма має чотири спеціалізації, одна з яких 

пропонується на англійській мові, три –  на італійській. Спеціалізації, з 

дисциплінами та кредитами ЄКТС представлені у таблицях. 

 

Спеціалізація: «Дипломатія та міжнародні організації» (Diplomazia 

e organizzazioni internazionali) – італійською мовою 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Аналіз зовнішньої політики 6 

Дипломатичне та консульське право 9 

Економіка та методи міжнародного обміну 9 

Міжнародні політичні системи 6 

Англійська мова 9 

Дисципліни за вибором: порівняльне конституційне право, 

міжнародне право для врегулювання збройних конфліктів, 

закони міжнародних організацій 

6 

Другий рік 

Міжнародне законодавство у сфері економіки та екології 9 

Міжнародна монетарна економіка 6 

Історія міжнародної політики 9 

Іноземна мова за вибором: арабська, китайська, 

французька, японська, російська, іспанська, німецька 
9 

 



Спеціалізація: «Міжнародна торгівля та європейська інтеграція» 

(Commercio internazionale e integrazione europea) – італійською мовою 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Бізнес-адміністрування 6 

Європейське регулювання економіки 6 

Англійська мова 9 

Дисципліни за вибором: міжнародне право на фінансових 

ринках; фінансові ринки та фінансові кризи: історичний 

підхід; порівняння правових систем; закони міжнародної 

торгівлі; міжнародне приватне право; приватне право 

21 

Другий рік 

Договірне право та міжнародний арбітраж 9 

Єдиний ринок та конкурентне право 9 

Корпоративні фінанси 9 

Іноземна мова за вибором: арабська, китайська, 

французька, японська, російська, іспанська, німецька 
9 

 

Спеціалізація: «Міжнародна політика та регіональна динаміка» 

(International politics and regional dynamics) – англійською мовою 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Геополітика та сучасні міжнародні системи 9 

Історія регіональних інтеграцій 6 

Міжнародне право для врегулювання збройних конфліктів 6 

Міжнародна монетарна економіка 9 

Дисципліни за вибором: американська історія та політика; 

історія та політика Північної Африки та Близького Сходу; 

історія та політика країн Африки на схід від Сахари; історія 

та політика Далекого Сходу 

6 

Англійська мова 9 

Другий рік 

Побудова конституції та перехід до демократії 6 

Міжнародне економічне законодавство 6 

Міжнародна політична думка 6 

Дисципліни за вибором: американська історія та політика; 

історія та політика Північної Африки та Близького Сходу; 

історія та політика країн Африки на схід від Сахари; історія 

та політика Далекого Сходу 

6 

Іноземна мова за вибором: арабська, китайська, 

французька, японська, російська, іспанська, німецька 
9 

 

 

 

 



Спеціалізація: «Міжнародне співробітництво та транснаціональні 

соціальні процеси» (Cooperazione internazionale e processi sociali trans-

nazionali) – італійською мовою 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Антропологія прав людини 6 

Права людини та культурні відмінності 6 

Законодавство у сфері міжнародної торгівлі 9 

Міжнародна монетарна економіка 6 

Міграційна політика 9 

Міжнародні компанії 6 

Англійська мова 9 

Другий рік 

Світові злочинні організації 6 

Оцінка політики в галузі розвитку 6 

Дисципліни за вибором: американська історія та політика; 

історія та політика Північної Африки та Близького Сходу; 

історія та політика країн Африки на схід від Сахари; історія 

та політика Далекого Сходу; історія, інституції та права в 

країнах Латинської Америки 

6 

Іноземна мова за вибором: арабська, китайська, 

французька, японська, російська, іспанська, німецька 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Павійський університет 

The University of Pavia 
http://www.unipv.eu/site/home.html 

 

Павійський університет – це один з найстаріших державних 

університетів в Італії, розташований в місті Павія. Університет був 

заснований у 1361 р. Павійський університет входить до Коїмбрської групи 

впливових європейських університетів.  

Павійський університет поділяється на 9 факультетів та 5 коледжів, які 

з 1997 р. об’єднані в Університетський інститут вищих досліджень. Усього в 

Павійському університеті налічується більше 1 тис. співробітників та більше 

22 тис. студентів, з яких 12 тис. – студенти бакалаврату, 9 тис. – студенти 

магістратури.  

Переважна більшість програм викладається італійською мовою, проте з 

2009 р. університет пропонує студентам 6 магістерських англомовних 

програм. 

Англомовні магістерські програми: Міжнародний бізнес та 

економіка (International Business and Economics); Світова політика та 

міжнародні відносини (World Politics and International Relations); 

Комп’ютерна інженерія (Computer Engineering); Економіка, фінанси та 

міжнародна інтеграція (Economics, Finance and International Integration) та 

ін.  

«Міжнародний бізнес та економіка» 

Дворічна інтенсивна магістерська програма, дисципліни та кредити 

ЄКТС з якої наведені у таблиці. 
Перший рік  

І семестр (з 28 вересня по 22 грудня) 

Обов’язкові дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Економіка та фінанси мультинаціональних корпорацій 9 

Інноваційний менеджмент 9 

Дві дисципліни за вибором: міжнародний бухгалтерський 

облік; організація господарської діяльності; міжнародне 

економічне право; конкурентне право 

по 6 за дисципліну 

ІІ семестр (з 22 лютого по 21 травня) 

Обов’язкові дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Міжнародний бізнес та менеджмент 9 

Економіка країн з перехідною економікою 9 

http://www.unipv.eu/site/home.html


Дві дисципліни за вибором: кількісні методи в прикладній 

бізнес-статистиці; математичні методи в бізнесі та 

економіці; міжнародне підприємництво та маркетинг; 

інновації та індустріальна динаміка 

по 6 за дисципліну 

 

Усього за перший рік 60 ЄКТС 

Другий рік 

І семестр 

Міжнародна економіка та політика 9 

Цифровий маркетинг та бізнес-моделювання 6 

Управління інформаційними системами 6 

Одна дисципліна за вибором з переліку: французька мова; 

німецька мова; іспанська мова; управління проектами 
3 

ІІ семестр 

Дві дисципліни за вибором, список яких щороку 

пропонується студентам 
12 

Магістерська робота 24 

Усього за другий рік 60 ЄКТС 

 

«Світова політика та міжнародні відносини» 

Дворічна магістерська програма, опис якої наведений у таблиці. 
Перший рік  

І семестр 

Обов’язкові дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Порівняльна політика 6 

Порівняльна політекономія 6 

Порівняльна історія управління 6 

Історія міжнародних відносин 9 

ІІ семестр 

Обов’язкові дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Міжнародне право 6 

Історія дипломатії 6 

Міграція та законодавство 6 

Моделі міжнародних відносин 6 

Дисципліни за вибором, які студент може вивчати 

протягом двох семестрів: італійська політика та 

суспільство; Індійський океан: історія, геополітика та 

безпека; гендерні відмінності 

9 

Другий рік 

І семестр 

Міжнародні відносини 6 

Регіональна інтеграція та державна політика 6 

Ведення переговорів та управління в міжнародних 

організаціях 
6 

Етика та міжнародні відносини 6 

ІІ семестр 

Іноземна мова за вибором: французька, німецька, 

іспанська, арабська, китайська, японська. 
12 

Стажування  
6,9,12 ЄКТС в залежності 

від терміну стажування 

Магістерська робота 24 



 
 

Флорентійський університет  

The University of Florence 
www.unifi.it/ 

 

Флорентійський університет – це один з найбільших та найстаріших 

університетів в Італії. Університет був заснований у 1321 р. і на сьогоднішній 

день в ньому навчається більше 60 тис. студентів.  

У Флорентійському університеті створено 12 факультетів. Бібліотека 

Флорентійського університету об’єднує Національну бібліотеку (засновану в 

1747 р., і яка налічує 4 млн. книг) та бібліотеку Маручеллі (засновану в    

1752 р., в якій налічується приблизно 500 тис. книг, в тому числі рідкісні 

рукописи). Університет протягом багатьох віків свого існування активно 

підтримував наукові дослідження, через тісну співпрацю з підприємцями та 

організаціями у сферах наукових та технічних інновацій.  

Англомовні магістерські програми, представлені Флорентійським 

університетом: Проектування стійких туристичних систем (Design of 

sustainable tourism systems); Економіка та розвиток (Economics and 

development); Фінанси та управління ризиками (Finance and risk 

management); Міжнародні відносини та наука про євроінтеграцію 

(International Relations and European Studies) та ін.  

 

«Проектування стійких туристичних систем» 

Дворічна магістерська програма, яку пропонує Школа економіки та 

менеджменту (School of Economics and Management) Флорентійського 

університету. Програма навчання наведена у таблиці. 
 Дисципліни Кредити ЄКТС 

П
ер

ш
и

й
 р

ік
 

Іноземна мова за вибором: французька, іспанська, англійська, 

німецька 
9 

Економічна історія туризму 9 

Види договорів в туристичній галузі 9 

Бізнес-демографія 6 

Одна дисципліна на вибір з переліку: навколишнє 

середовище та ландшафтна географія; стійкий туризм для 

розвитку місцевих систем 

9 

Три дисципліни на вибір з переліку: економіка сільського 

господарства; фінансові ринки та інституції; якість харчових 

продуктів та аналітичний контроль; нові технології та 

екологічна хімія; статистичні методології в туризмі 

18 

http://www.unifi.it/


Д
р

у
г
и

й
 р

ік
 

Одна дисципліна на вибір з переліку: статистичні 

інформаційні системи; економічна статистика в туризмі; 

соціальна статистика 

6 

Туризм та законодавство 6 

Одна дисципліна на вибір з переліку: туризм та спортивний 

маркетинг; туристичні бізнес-організації, управління 

персоналом та івент-менеджмент 

9 

Одна з іноземних мов на вибір: французька, іспанська, 

португальська; англійська, німецька, російська 
3 

Магістерська робота 18 

 

«Міжнародні відносини та наука про євроінтеграцію» 

Дворічна англомовна магістерська програма, представлена Школою 

політичних наук (School of Political Sciences) Флорентійського університету. 

Опис програми навчання наведений у таблиці. 
Перший рік навчання 

Дисципліни Кредити ЄКТС Семестр 

Сучасні проблеми в міжнародному законодавстві 9 І 

Конкуренція та регуляція в ЄС 9 ІІ 

Державна політика ЄС 9 ІІ 

Основи створення та розвитку ЄС 9 І 

Енергетика, навколишнє середовище та європейська 

безпека 
9 І 

Європейські та міжнародні відносини 9 І 

Одна дисципліна на вибір: всесвітня історія або історія 

бізнесу в світовій економіці 
6 ІІ 

Усього за перший рік  60  

Другий рік навчання 

Спеціалізація: «Міжнародні відносини» 

Міжнародне законодавство з прав людини 6 І 

Релігії та міжнародні відносини 6 ІІ 

Економіка освіти та охорони здоров’я  6 І 

Одна дисципліна на вибір: історія та політика сучасної 

Африки або історія Китайської Народної Республіки 
6 ІІ 

Дві дисципліни за вибором студента 12  

Стажування  6  

Магістерська робота 18  

Усього за другий рік 60  

Всього 120  

Спеціалізація: «Наука про євроінтеграцію» 

Політика у сфері європейської інтеграції 6 І 

Структурні фонди 6 І 

Організація безпеки 6 ІІ 

Соціальна характеристика та європейська інтеграція 6 ІІ 

Дві дисципліни за вибором студента 12  

Стажування  6  

Магістерська робота 18  

Усього за другий рік 60  

Всього 120  

 



«Економіка та розвиток» 

Дворічна програма, яку представляє Школа економіки та менеджменту 

(School of Economics and Management) Флорентійського університету. 

Програма навчання наведена у таблиці. 
 Дисципліни Кредити ЄКТС 

П
ер

ш
и

й
 р

ік
 

Мікроекономіка країн, що розвиваються 9 

Макроекономіка країн, що розвиваються 9 

Статистичний аналіз 9 

Одна дисципліна на вибір: економіка інновацій; розвиток 

суспільства та міжнародна кооперація; національна 

економіка та міжнародна кооперація; національна 

економіка та інновації 

12 

Одна дисципліна на вибір: математичні методи для 

економічного аналізу; обмеження влади; математика для 

економістів 

6 

Одна дисципліна на вибір: корпоративне управління та 

фінансові інституції; економіка та менеджмент місцевих 

систем 

12 

Іноземна мова за вибором: англійська, іспанська, 

французька, німецька 
6 

Д
р

у
г
и

й
 р

ік
 

Одна дисципліна на вибір: міжнародна економіка; 

фінансова економіка 
6 

Одна дисципліна на вибір: фінансові механізми та 

ринкове право; міжнародне законодавство; право та 

економіка 

6 

Дві дисципліни на вибір: економічна історія глобалізації; 

трансформація міжнародних конфліктів; політика у сфері 

глобалізації та прав людини; антропологія та розвиток; 

навколишнє середовище та розвиток; розвиток сільського 

господарства; мікроеконометрика; місцевий та 

індустріальний розвиток; економіка праці. 

12 

Додаткові дисципліни за вибором студента  18 

Екзамени 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Університет Перуджі 

The University of Perugia 
http://www.unipg.it/ 

 

Університет Перуджі – один з найстаріших та найбільших 

університетів Італії, який розташований в м. Перуджа. Університет Перуджі 

став одним з перших вільних університетів в Італії. Університет заснований 8 

вересня 1308 р. на основі булли папи Клемента V.  

Головний кампус університету знаходиться в м. Перуджа, де 

викладається більша частина університетських програм. Також діє Науково-

педагогічний центр в м. Терни, де викладаються багаточисленні курси для 

різних факультетів (медицина та хірургія, інженерна справа, економіка, 

політологія, педагогіка, література та філософія). 

На сьогоднішній день в університеті навчається приблизно 28 тис. 

студентів на 11 факультетах, з яких 4,6 тис. – студенти магістратури, та 

працює 1,2 тис. адміністративного персоналу. 

Англомовні магістерські програми: Бізнес-адміністрування та 

законодавство (Business administration and legislation); Економіка та бізнес-

адміністрування (Economic and business administration); Економіка та 

менеджмент (Economics and management); Фінанси та кількісні методи в 

економіці (Finance and quantitative methods for economics). 

 

«Бізнес-адміністрування та законодавство» 

Дворічна магістерська програма, опис навчання за якою наведений у 

таблиці. 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Договірне право та техніки складання договорів 9 

Держане регулювання економіки 6 

Економіка та управління персоналом 9 

Корпоративні фінанси 9 

Фінансова оцінка дебетних інструментів 6 

Міжнародний облік 9 

Другий рік 

Міжнародне податкове законодавство 6 

Бухгалтерський облік державного сектору 9 

Європейська національна економіка 9 

Підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку 9 

Консолідовані фінансові документи 9 

 

http://www.unipg.it/


«Економіка та менеджмент» 

Дворічна магістерська програма, яка має дві спеціалізації: «Економіка 

та менеджмент» і «Туризм та менеджмент». Опис програм навчання за 

даними спеціалізація ми наведений у таблицях. 

 

Спеціалізація: «Економіка та менеджмент» 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Корпоративне управління та конкурентні стратегії 9 

Закони, які регулюють інтелектуальну власність 6 

Економіка транснаціональних корпорацій 9 

Статистика для бізнесу 9 

Інтернет маркетинг 6 

Економіка інновацій та зростання 6 

Другий рік 

Індустріальна економіка та динаміка 9 

Фінанси підприємства 9 

Стратегічний маркетинг та маркетингові дослідження 9 

Корпоративні комутаційні стратегії 9 

Міжнародний маркетинг 9 

 

Спеціалізація: «Туризм та менеджмент» 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Економіка транснаціональних корпорацій 9 

Створення та управління підприємством на туристичному 

ринку 
6 

Кількісні методи в маркетингу 9 

Конкурентні стратегії для туристичних компаній 6 

Інтернет маркетинг 6 

Аналіз туристичних потоків 6 

Другий рік 

Музеї та організація культурного дозвілля 9 

Фінанси підприємства 9 

Стратегічний маркетинг та маркетингові дослідження 9 

Економічна політика туризму 9 

Міжнародний маркетинг 9 

 

 

«Фінанси та кількісні методи в економіці» 

Дворічна магістерська програма, яка має дві спеціалізації: «Фінанси та 

страхування» і «Статистика в економіці та фінансах». Опис програм 

навчання за даними спеціалізація ми наведений у таблицях. 

 

 

 



Спеціалізація: «Фінанси та страхування» 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Страхове право 6 

Економетрика 6 

Фінанси підприємства 9 

Математичні методи в ризик-менеджменті 9 

Статистичні методи в фінансах 6 

Математичні моделі на фінансових ринках 9 

Економіка та фінансова політика 6 

Приватне банківське обслуговування та управління 

активами 
6 

Другий рік 

Статистичні моделі для оцінки кредитоспроможності 6 

Економіка динамічних рядів 6 

Страхування 12 

Фінанси та страхування 12 

Фінансові хедж-фонди та ризик-менеджмент  6 

 

Спеціалізація: «Статистика в економіці та фінансах» 

 
Перший рік 

Дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Страхове право 6 

Економетрика 6 

Фінанси підприємства 9 

Математичні методи в ризик-менеджменті 9 

Статистичні методи в фінансах підприємства 12 

Математичні моделі на фінансових ринках 9 

Економіка та фінансова політика 6 

Приватне банківське обслуговування та управління 

активами 
6 

Другий рік 

Економіка динамічних рядів 6 

Економічна статистика 6 

Математичні розрахунки страхових відшкодувань 6 

Фінанси та страхування 12 

 


