
 
 

НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ  ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Британська система освіти отримала свій розвиток протягом багатьох 

століть і на сьогодні підпорядкована чітким та високим стандартам якості. 

Тому британські дипломи визнані у всьому світі. Випускники британських 

учбових закладів традиційно стають об’єктами полювання рекрутських 

компаній. Більшість українців, що відправляються здобувати освіту за 

кордоном, обирають навчання в Англії оскільки  британські бакалаврські та 

магістерські програми тривають відповідно 3 та 1 рік. Таким чином, за 

рахунок інтенсивності навчання, скорочується термін, а отже, і витрати на 

навчання та проживання. 

 Університети Об’єднаного Королівства застосовують найсучасніші 

методи навчання, постійно оновлюють та модернізують обладнання, а 

головне – це професійні викладачі та практики, які допомагають студенту 

повність розкрити академічний та творчий потенціал. За результатами 

дослідження, яке проводилося в різних країнах світу, більшість респондентів 

мріють навчатися у Великобританії. 

 
У зв’язку із вищезазначеним Центром  європейської  освіти  Київського 

національного  торговельно-економічного університету було здійснено 

дослідження  бакалаврських  та  магістерських  програм  провідних  вищих 

навчальних закладів Великобританії з метою  збору  переліку  спеціальностей  

та дисциплін економічного профілю в цих ВНЗ. 

 

 



 
Оксфордський університет 

(University of Oxford) 
http://www.ox.ac.uk/ 

 

Оксфордський університет розпочав свою діяльність у 1096 році і є 

найстарішим університетом у Великобританії. В університеті проводиться 

підготовка студентів по гуманітарним, математичним, фізичним, соціальним 

та медичним наукам. Структура Оксфорду включає в себе 38 коледжів, а 

також 7 так званих гуртожитків – це закриті навчальні заклади, які не мають 

статусу «коледж» та знаходять у власності релігійних орденів. Прийом 

абітурієнтів здійснюється в жовтні-листопаді. Майбутні студенти подають в 

спеціальну комісію рекомендовані листи, оцінки, проходять співбесіду. 

Іноземним студентам, окрім цих документів, потрібно надати сертифікати 

IELTS або  TOEFL. 

Бакалаврські програми: Економіка та менеджмент (Economics and 

Management); Історія та економіка (History and Economics); Юриспруденція 

(Law (Jurisprudence)); Філософія, політика та економіка (Philosophy, Politics 

and Economics (PPE)). 

 

«Економіка та менеджмент» 

Бакалаврська програма, розрахована на три роки навчання. На тиждень 

передбачається 6 лекцій та два практичні заняття. Роботи, які має виконати 

студент – це написати есе, прочитати матеріал по темі та брати участь в 

обговоренні проблематики в аудиторії. Перелік дисциплін по роках навчання  

представлено у таблиці.  
1-й рік 2-й та 3-й роки 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення: 

 Основи економіки. 

 Основи менеджменту. 

 Фінансовий менеджмент. 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення: 

 Мікроекономіка. 

 Макроекономіка. 

 Економіка. 

Дисципліни за вибором: 

 Стратегічний менеджмент. 

 Фінанси. 

 Організаційна поведінка. 

 Маркетинг. 

 Індустріальна економіка. 

 Міжнародна економіка. 

 Економіка країн, що розвиваються. 

Підсумкове оцінювання Підсумкове оцінювання 

Три письмові екзамени Три письмові екзамени по обов’язковим 

дисциплінам та п’ять письмових іспитів за 

дисциплінами на вибір. 

http://www.ox.ac.uk/


«Історія та економіка» 

Бакалаврська програма, розрахована на 3 роки навчання. Орієнтовний 

тижневий розклад для студента 1 року навчання – це 5 лекцій на тиждень, 

семінарські заняття з викладачем для обговорення проблематики, написання 

есе. На 2 та 3 роках навчання студенту надається можливість написання 

дослідницької роботи з економічної історії. Перелік дисциплін по роках 

представлено у таблиці.  
1-й рік 2-й та 3-й роки 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення: 

 Основи економіки. 

 Вступ до історії. 

 Історичні методи. 

 Історіографія. 

Навчальні курси з економіки, обов’язкові 

до вивчення: 

 Мікроекономіка. 

 Макроекономіка. 

 Економіка. 

Навчальні курси з історії, обов’язкові до 

вивчення: 

 Британська історія. 

 Британська економічна історія з 1870 р. 

Дисципліни за вибором: 

 Дві дисципліни з історії. 

 Дві дисципліни з економіки. 

 Британська історія. 

 Економіка. 

Підсумкове оцінювання Підсумкове оцінювання 

Чотири письмові екзамени Сім письмових екзаменів та обов’язкове 

написання бакалаврської роботи з 

економічної історії 

 

«Юриспруденція» 

Трирічна бакалаврська програма або чотирьохрічна програма (один рік 

за вибором студент може провчитися закордоном у Франції, Німеччині, 

Італії, Іспанії або Нідерландах). Навчання проходить у невеликих групках 2-3 

особи та базується на обговоренні та дискусіях проблематики. Перелік 

дисциплін по роках представлено у таблиці.  
1-й рік 2-й та 3-й роки 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення: 

 Кримінальне право. 

 Конституційне право. 

 Римське право як підґрунтя для 

приватного права. 

 Семінар «Інсценування судочинного 

процесу». 

 

(Для студентів, які бажають навчатися на 4 

році закордоном додаткові дисципліни, як: 

французьке/німецьке/італійське/іспанське/ 

голландське законодавство та відповідні 

мовні курси) 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення: 

 Адміністративно-деліктне право. 

 Договірне право. 

 Розпорядження майном на правах 

довіреної власності. 

 Земельне право. 

 Адміністративне право. 

 

(Для студентів, які бажають навчатися на 4 

році закордоном додаткові дисципліни, як: 

законодавство Європейського Союзу, 

судова практика) 

 

Підсумкове оцінювання Підсумкове оцінювання 

Три письмові екзамени П’ять обов’язкових екзаменів; написання 

есе з дисципліни «Судова практика» 



«Філософія, політика та економіка» 

Бакалаврська програма, розрахована на три роки навчання. 

Орієнтовний тижневий розклад студента складається з 6-8 лекційних занять 

та 2 семінарських, підготовку до яких складає написання ессе. Перелік 

дисциплін по роках представлено у таблиці.  
1-й рік 2-й та 3-й роки 

Навчальні курси, обов’язкові до вивчення 

за напрямами дисциплін: 

1) Філософія  

 Основи філософії. 

 Філософія моралі. 

 Елементарна логіка. 

2) Політичні науки  

 Основи політичної теорії. 

 Основи порівняльної політики. 

 Політичний аналіз (використовуючи 

емпіричну методологію). 

3) Економіка  

 Мікроекономіка: функціонування 

ринкової економіки. 

 Макроекономіка: співпраця з 

національним виробництвом та 

зайнятістю населення, а також курс 

валют. 

 Математичні техніки, використовувані в 

економіці.  

Студенти продовжують навчання за 

трьома основними напрямками, як: 
1) Філософія – етика; основи сучасної 

філософії; знання та реальність; «Держава» 

Платона; «Нікомахова етика» Арістотеля.  

2) Політичні науки – порівняльна політика; 

британська політика та уряд з 1900 р.; 

політичні теорії; міжнародні відносини; 

політична соціологія. 

3) Економіка – мікроекономіка; 

макроекономіка; кількісна економіка.  

Дисципліни за вибором: 

Неокантіанство; філософія Людвіга 

Вітгенштайна; політика країн Центральної та 

Західної Африки; політика сучасного Китаю; 

міжнародна економіка; економіка країн, що 

розвиваються; філософія та економіка 

навколишнього середовища. 

 

Підсумкове оцінювання Підсумкове оцінювання 

Три письмові екзамени Вісім письмових екзаменів. 

 

Магістерські програми: Право та фінанси (Law and Finance); 

Економіка розвитку (Economics for Development); Фінансова економіка 

(Financial Economics); Міжнародне регулювання та дипломатія (Global 

Governance and Diplomacy). 
 

«Право та фінанси» 

Програма розрахована на 9 місяців навчання. Дисципліни програми 

входять до таких чотирьох ключових областей, як: фінанси, принципи 

фінансової економіки, право та економіка корпоративних угод. Курс 

«Фінанси» студенти вивчають протягом двох перших модулів, заняття 

проходять у формі семінарів. Завершується курс написанням екзамену та 

груповим проектом у другому модулі. Курс «Принципи фінансової 

економіки» вивчають протягом першого модуля, заняття проходять у формі 

семінарів. По завершенню студенти складають письмовий іспит у формі есе 

за наданою викладачем проблематикою. Курс «Право та економіка 

корпоративних угод» вивчається у третьому модулі, студенти виконують 

проектні роботи у групах.  

Завершується навчання написанням магістерської роботи у третьому 

модулі, яка має містити 12 тис. слів.  



«Економіка розвитку» 

Дев’ятимісячна магістерська програма, поділена на такі сфери 

вивчення дисциплін, як: економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка 

та торгівля); кількісні методи (економетрія) та предмети за вибором з 

економіки розвитку. Модульні програми включають вивчення таких 

дисциплін, як: розвиток та структурні зміни; сільське господарство та 

розвиток; політична економіка та державні інституції; глобалізація; 

макроекономічний менеджмент; ризики та фінанси на мікрорівні. 

Завершується навчання написанням магістерської роботи обсягом 10 тис. 

слів.  

 

«Фінансова економіка» 

Магістерська програма «Фінансова економіка» пропонує 

студентам навчання за такою програмою: 

1) попередня підготовка (щоб ознайомити студента з ключовими 

поняттями даної спеціальності та основними техніками); 

2) чотири основні дисципліни: ціноутворення на ринку цінних паперів; 

економіка; фінанси підприємства та фінансова економетрика; 

3) п’ять дисциплін за вибором студента; 

4) лекційні заняття з викладачами та практика у даній сфері.  

По закінченню навчання студент має скласти екзамени та написати 

індивідуальний проект.  

 

«Міжнародне регулювання та дипломатія» 

Магістерська дев’ятимісячна програма має таку структуру: 

підготовчий курс, факультативний курс; курс з вивчення методів 

дослідження та написання магістерської роботи.   

Підготовчий курс складається з двох модулів та включає 16 

двогодинних семінарських занять. Факультативний курс, з якого студент 

має обрати дві дисципліни, включає 8 двогодинних семінарів. Курс з 

вивчення методів дослідження студенти вивчатимуть протягом двох 

модулів. По завершенню навчання студент має представити свою 

магістерську роботу на 10-12 тис. слів.  

Обов’язкові дисципліни: дипломатія та міжнародне право; питання 

безпеки в нестабільних державах; глобальна політична економія сталого 

розвитку; роль релігії у світовій політиці; дипломатичний менеджмент під 

час світових криз; процес досягнення миру та державотворення; політична 

економія світових ресурсів; політична економія в процесі розвитку 

державних інституцій. 

Дисципліни за вибором: історія та політичний устрій Південної Азії; 

технології та індустріалізація в країнах, що розвиваються; влада та 

покарання: створення соціального порядку в Африці.  

 

 

 



 
Кембриджський університет 

(University of Cambridge) 
http://www.cam.ac.uk/ 

 

Кембриджський університет, заснований у 1209 році, є одним із 

найстаріших на найвідоміших університетів у світі. Разом з Оксфордським 

університетом є найпрестижнішим університетом Великобританії. 

Кембриджський університет входить в п’ятірку найпрестижніших 

навчальних закладів у світі. Станом на 2009 рік випускниками Кембриджа є 

83 Нобелівські лауреати – за цим показником він лідирує серед університетів 

світу.  

Бакалаврські програми пропоновані Кембриджським 

університетом: Економіка землевикористання (Land Economy); Право (Law); 

Менеджмент (Management Studies (Part II course)); Економіка (Economics). 

 

«Економіка землевикористання» 

 Програма розрахована на трирічне навчання та включає такі види 

робіт: лекційні та семінарські заняття, проектну роботу, відвідування 

підприємств та індивідуальні заняття. Типовий тижневий розклад – це 10-15 

годин лекційних занять та два індивідуальні заняття. Підсумкове оцінювання 

здійснюється у вигляді письмових екзаменів, курсової роботи та проекту. 

Програма по роках наведена у таблиці. 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Перший рік забезпечує 

основу для подальшої 

спеціалізації. Студент 

вивчає основи права та 

економіки через чотири 

обов’язкові дисципліни: 

 Основи економіки. 

 Державний сектор: 

інституційні та 

правові рамки. 

 Кількісні та правові 

методи, що 

використовуються в 

економіці 

землевикористання. 

  Економіка 

землевикористання: 

розвиток та стійкість. 

Студенти продовжують 

навчання за широким спектром 

дисциплін, або можуть обрати 

більш вужчу спеціалізацію – 

юридичну, економічну або 

навколишнє середовище.  

Обов’язкові п’ять дисциплін: 

 Економічні та правові засади 

навколишнього середовища. 

 Основи фінансування та 

інвестування. 

 Побудова навколишнього 

середовища. 

 Економіка землевикористання 

та економіка міст. 

 Право у сфері нерухомості: 

принципи, політика та 

економічні наслідки. 

Студенти продовжують 

навчання за дисциплінами 

2-го року, а також 

обирають з переліку: 

 Право та економіка. 

 Орендне право. 

 Політика планування і 

практики. 

 Екосистемні сервіси. 

 Земельна політика та 

економіка розвитку. 

 Сучасні методи 

фінансування та 

інвестування у сфері 

нерухомості. 

Обов’язкове написання 

бакалаврської роботи 

обсягом 10 тис. слів. 

 

http://www.cam.ac.uk/
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/management-studies


«Право» 

Бакалаврська програма розрахована на три роки навчання. Кожна 

дисципліна складає 36 лекційних годин на рік. На тиждень студент має 10-12 

лекційних годин та що два тижні індивідуальне заняття по кожній з 

дисциплін. В кінці кожного року студент складає письмові екзамени, а на 

третьому році захищає проект бакалаврської роботи. Програма по роках 

наведена у таблиці. 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Студенти вивчають 

загальнообов’язкові 

дисципліни, як: 

 Кримінальне право. 

 Конституційне 

право. 

 Цивільне право. 

 Деліктне право. 

 Сучасні юридичні 

навички та 

методологія для 

проведення 

досліджень. 

 

На другому році студент має 

обрати п’ять дисциплін з 

представленого переліку. 

Найчастіше студенти 

обирають «Договірне право» та 

«Земельне право». Інші 

дисципліни за вибором такі: 

 Сімейне право. 

 Міжнародне право. 

 Адміністративне право. 

 Кримінально-процесуальне 

право. 

 Історія права. 

 Цивільне право 

(поглиблений курс). 

 Кримінологія, винесення 

судового рішення та 

пенітенціарна система. 

 Порівняльне правоведення.  

На третьому році 

студент має обрати п’ять 

дисциплін з 

представленого переліку. 

Найчастіше студенти 

обирають «Право 

справедливості» та 

«Законодавство 

Європейського Союзу». 

Інші дисципліни за 

вибором такі: 

 Комерційне право. 

 Суб’єкти державного 

права. 

 Трудове право. 

 Теоретичні засади 

юриспруденції. 

 Орендне право. 

 Європейське право про 

захист прав людини. 

 Законодавство у сфері 

персональної інформації. 

 
«Менеджмент» 

Бакалаврська програма, розрахована на один рік навчання. 

Обов’язковою умовою для вступу на програму є два-три роки навчання за 

іншою бакалаврською програмою. Студенти мають відвідувати лекційні та 

семінарські заняття, а також індивідуальні заняття. Курс навчання 

складається з шести дисциплін: економіка підприємства та менеджмент; 

управління людськими ресурсами; інформаційні системи; стратегія та 

маркетинг; фінанси та бухгалтерський облік; менеджмент як наука. 

 
«Економіка» 

Бакалаврська програма, розрахована на три роки навчання. На першому 

році кількість лекційних занять складає 10-15 годин на тиждень. Також 

студенти відвідують семінарські та індивідуальні заняття. В кінці року вони 

складають письмові екзамени. На третьому році студенти мають по одному 

тригодинному екзамену з кожного предмета, а також пишуть роботу з 

економетрики. Програма по роках наведена у таблиці. 



1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Перший рік забезпечує 

основу для подальшої 

спеціалізації. Студент 

вивчає п’ять 

обов’язкових дисциплін: 

 Мікроекономіка. 

 Макроекономіка. 

 Кількісні методи в 

економіці. 

 Політичні та 

соціологічні аспекти в 

економіці. 

 Британська економічна 

історія. 

Вивчення даних 

дисциплін дає змогу 

орієнтуватися в таких 

аспектах, як: попит та 

пропозиція; роль 

ціноутворення на ринку; 

зайнятість населення; 

інфляція; фінансові 

інституції та монетарна 

політика.  

На другому році студент 

вивчає три обов’язкові 

дисципліни: 

 Мікроекономіка. 

 Макроекономіка. 

 Основи економетрики. 

Також студент може 

обрати дисципліни за 

власним вибором: 

 Розвиток економіки. 

 Сучасне суспільство. 

 Математика та 

статистика для 

економістів. 

 Трудові ресурси. 

 Аналіз сучасних 

політик. 

 Міжнародні відносини. 

Набуті знання з даних 

дисциплін допоможуть 

студенту у написання 

роботи з економетрики. 

Навчання на третьому році 

складається з двох 

обов’язкових дисциплін: 

 Мікроекономічні принципи 

та проблемні питання. 

 Макроекономічні 

принципи та проблемні 

питання. 

Також студент має обрати 

дві дисципліни за власним 

вибором: 

 Економічна теорія та 

аналіз. 

 Банківська справа, гроші 

та фінанси. 

 Державна економіка. 

 Економіка країн, що 

розвиваються. 

 Промисловість. 

 Економетрика. 

 Світова депресія у 

міжвоєнні роки. 

Обов’язкове написання 

роботи на 7,5 тис. слів. 

 

Магістерські програми: Міжнародні відносини (International 

Relations); Прикладна кримінологія та управління поліцією (Applied 

Criminology and Police Management). 
 

«Міжнародні відносини» 

Програма розрахована на два роки навчання. Протягом першого року 

студент має пройти обов’язковий курс «Міжнародні відносини», а також 

обрати з переліку 6 дисциплін з 13, за якими він складатиме модульні 

контролі: міжнародна політична економіка; міжнародні відносини 

Центральної та Південної Азії; міжнародні відносини теперішнього 

Середнього Сходу; міжнародні відносини Африки; «Холодна війна»; Китай в 

міжнародній системі; тендерна політика, війна та безпека; міжнародна 

міграція; демократизація; основи міжнародного права; американські 

президенти та зовнішня політика; геополітика та енергетична безпека; 

політика Всесвітньої торговельної організації.  

Кожен модуль складається з 8-10 лекційних годин та 6-8 семінарських 

годин. На другому році студент має лише індивідуальні консультації з 

викладачем, в середньому 10-15 годин.  

На другому році навчання студент проводить дослідження та за їх 

результатами пише магістерську роботу на 25 тис. слів за проблематикою, 

яку він сам обирає.  

 



«Прикладна кримінологія та управління поліцією» 

Дворічна програма, за якою студенти вивчатимуть дисципліни за 

такими напрямами: основи кримінології; політика, заснована на фактах; 

лідерство та менеджмент; методи дослідження.  

Лекційні та семінарські заняття становлять 47 годин на рік. 

Індивідуальні заняття  складають 1-2 години на тиждень. По закінченню 

навчання студент представляє магістерську роботу обсягом 18 тис. слів. 

Також протягом навчання студент має написати чотири есе по 3 тис. слів 

кожне, а також дослідницький проект на 4 тис. слів.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Імперський Коледж Лондона 

(Imperial College London) 
https://www.imperial.ac.uk/ 

 

Імперський коледж Лондона – це вищий навчальний заклад в 

Південному Кенсінгтоні, заснований 8 липня 1907 року. З 1907 по 2007 р. 

Імперський коледж входив до складу Лондонського університету. Відділення 

коледжу в самостійну установу було приурочено до сторіччя його заснування 

і сталося це 8 липня 2007 року. За версією лондонської газети The Times, 

Імперський коледж займає 5-е місце в рейтингу 200 найкращих університетів 

світу. У 2005 році в Імперському коледжі Лондона відкрилася власна бізнес-

школа. У рейтингу найкращих бізнес-шкіл світу вона посідає 16-е місце.  

Магістерські програми: Економіка та стратегії для бізнесу 

(Economics and Strategy for Business); Фінанси та бухгалтерський облік 

(Finance and Accounting); Інновації, підприємництво та менеджмент 

(Innovation, Entrepreneurship and Management); Інвестування та управління 

приватним капіталом (Investment and Wealth Management); Управління 

ризиками та фінансова інженерія (Risk Management and Financial 

Engineering); Стратегійний маркетинг (Strategic Marketing); Транспортні 

перевезення та бізнес-менеджмент (Transport and Business Management). 
 

 

«Економіка та стратегії для бізнесу» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у вересні місяці. 

Програмам складається з трьох основних фаз: 

 Економіка та стратегії для бізнесу (ЕСБ) – основний курс 

дисциплін; 

 ЕСБ – поглиблений курс дисциплін; 

 ЕСБ – курс дисциплін за вибором студента. 

ЕСБ – основний курс дисциплін, складається з таких предметів: 

бізнес-економіка; економіка та стратегії в інноваційному процесі; 

макроекономічне середовище; стратегічний маркетинг; менеджмент в 

бухгалтерському обліку; дистанційний курс використання баз даних. 

ЕСБ – поглиблений курс дисциплін, складається з таких предметів: 

фінанси, управління ризиками та регуляторна політика; корпоративна 

стратегія; реалізація стратегії; менеджмент організації та корпоративні 

фінанси; інформація, система стимулювання та укладання договорів. 

https://www.imperial.ac.uk/


ЕСБ – курс дисциплін за вибором студента, складається з таких 

предметів: глобальне прогнозування; цифрова економіка та цифрові 

стратегії; економіка та стратегії в енергетичній галузі; бізнес-

моделювання. 

 

«Фінанси та бухгалтерський облік» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у вересні місяці. 

Програма складається з 9-10 модулів, та написання дипломного проекту на 

10 тис. слів по завершенню навчання. Шість модулів, які включають 

вивчення обов’язкових дисциплін, студент складає в перші півроку навчання, 

три або чотири модулі, дисципліни з яких студент обирає самостійно, складає 

навесні або влітку.  

Обов’язкові дисципліни такі: фінанси підприємства; математика 

для фінансистів; фінансова економетрика; інвестування та управління 

портфелем цінних паперів; поглиблений курс фінансового бухгалтерського 

обліку; менеджмент в бухгалтерському обліку та корпоративні стратегії. 

Дисципліни за вибором: банківська справа; поведінковий 

інвестиційний менеджмент; фондовий бізнес та управління приватними 

капіталами; фінансування та інвестування; корпоративне право та 

корпоративна податкова політика; фінансові кризи; управління ризиками 

підприємства; хедж-фонди; міжнародне фінансування; злиття та 

поглинання; пряме інвестування та фінансування підприємницької 

діяльності; структурований кредит та цінні папери; фінансування 

венчурного капіталу та інноваційна діяльність.  

 

«Інновації, підприємництво та менеджмент» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у вересні місяці. 

Програмам складається з трьох основних модулів: менеджмент; інновації 

та підприємництво та використання отриманих навичок у бізнесі.  

Основний курс з менеджменту складається з п’яти дисциплін, які 

студент вивчатиме восени, і які складають основу для подальших дисциплін: 

організаційна поведінка та управління людськими ресурсами; стратегічний 

менеджмент; міжнародний маркетинг; бізнес-економіка; бухгалтерський 

облік та аналіз корпоративної звітності.  

Навесні студенти проходять курс з інновацій та підприємництва, 

який складається з п’яти обов’язкових дисциплін: підприємництво; 

інноваційний менеджмент; бізнес-моделі та інтелектуальна власність; 

дизайн продуктів та послуг; венчурне зростання та фінанси. 

Літній курс з використання отриманих навичок у бізнесі передбачає 

виконання студентом таких видів робіт, як: управління проектною роботою; 

бізнес-симуляція; складання бізнес-плану; консультаційний проект а також 

написання есе.  

 



«Інвестування та управління приватним капіталом» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у вересні місяці. 

Програма складається з 9-10 модулів, та написання дипломного проекту на 

10 тис. слів по завершенню навчання. Шість модулів, які включають 

вивчення обов’язкових дисциплін, студент складає в перші півроку навчання, 

три або чотири модулі, дисципліни з яких студент обирає самостійно, складає 

навесні або влітку. 

Обов’язкові дисципліни такі: фінанси підприємства; математика 

для фінансистів; фінансова економетрика; інвестування та управління 

портфелем цінних паперів; фондовий бізнес та управління приватними 

капіталами; динамічне розподілення активів; управління зобов’язаннями. 

Дисципліни за вибором: поглиблений курс фінансового 

бухгалтерського обліку; поглиблений курс з інвестування; теорія опціонів; 

ціноутворення активів та цінних паперів другого рівня; поведінковий 

інвестиційний менеджмент; корпоративне право та корпоративна 

податкова стратегія; фінансові кризи: їх регулювання та етичні аспекти; 

цінні папери з фіксованою прибутковістю; хедж-фонди; міжнародна 

фінансова система; мікроструктура ринку та висока частота торгівлі; 

злиття та поглинання; приватний акціонерний капітал та фінансування 

підприємницької діяльності; кількісне управління активами та стратегії 

торгівлі; структурований кредит та цінні папери; фінансування венчурного 

капіталу та інноваційна діяльність. 

 

«Управління ризиками та фінансова інженерія» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у вересні місяці. 

Програма складається з 9-10 модулів, та написання дипломного проекту на 

10 тис. слів по завершенню навчання. Шість модулів, які включають 

вивчення обов’язкових дисциплін, студент складає в перші півроку навчання, 

три або чотири модулі, дисципліни з яких студент обирає самостійно, складає 

навесні або влітку. 

Обов’язкові дисципліни такі: фінансова статистика; поглиблений 

курс фінансової статистики; стохастичне моделювання; управління 

ризиками; фінансова інженерія; інвестування та управління портфелем 

цінних паперів. 

Дисципліни за вибором: поглиблений курс фінансів підприємства; 

поглиблений курс з інвестування; банківська справа, фінансова інженерія з 

використанням мови програмування С++; кредитний ризик; управління 

ризиками підприємства; цінні папери з фіксованим доходом; страхування; 

хедж-фонди; міжнародна фінансова система; страхування життя; 

приватний акціонерний капітал та фінансування підприємницької 

діяльності; фінансування венчурного капіталу та інноваційна діяльність; 

структурований кредит та цінні папери; поведінковий інвестиційний 

менеджмент; теорія опціонів. 



«Стратегічний маркетинг» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у жовтні місяці. 

Навчання за програмою передбачає вивчення дванадцяти дисциплін. Курс 

«Marketing Core» складається з шести дисциплін і дає основу для 

подальшого курсу «Marketing Platform», який складається також з шести 

дисциплін, але вже більш поглиблених. Також студенту надається 

можливість написання маркетингового консультаційного проекту та 

складання маркетингового конкурентного плану.  

Список дисциплін: основи маркетингу; поведінка покупця; брендинг; 

цифрова економіка; маркетинг та інновації; новітня проблематика у сфері 

маркетингу; онлайн технології в маркетингу; маркетингові 

взаємовідносини; цифровий та інтерактивний маркетинг; маркетинг 

послуг; ціноутворення; ринкова аналітика; підприємництво.  

 

«Транспортні перевезення та бізнес-менеджмент» 

Магістерська програма, розрахована на 1 рік навчання, протягом якого 

студент набирає 90 кредитів ЄКТС. Навчання починається у жовтні місяці. 

Студенти мають скласти два модулі – бізнес-менеджмент та стабільний 

розвиток. На кожен модуль виділяється по 120 годин. Дисципліни, з яких 

складаються модулі такі: транспортне моделювання; управління 

повітряним рухом; управління активами, проектне планування та 

обслуговування; проектування доступу до транспортних систем; 

проектування доріг, залізниць, мостів, тунелів та дамб; вантажні 

перевезення; проектування автодоріг; інтелектуальні транспортні 

системи; порти та морський транспорт; громадський транспорт; кількісні 

техніки в транспортній інженерії та проектуванні; теорія дорожнього 

руху та її застосування; транспорт та навколишнє середовище; попит на 

транспорт на його моделювання; транспортна економіка; транспортна 

інженерія; транспортна політика; транспортна безпека; розуміння та 

моделювання подорожей; заміське вуличне планування та моделювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Даремський Університет 

(Durham University) 
https://www.dur.ac.uk/ 

 
Даремський університет – третій після Оксфорда і Кембриджа в списку 

найстаріших університетів Великобританії. Він був заснований у 1832 р. і на 

сьогодні включає в себе 16 коледжів. Згідно з останніми дослідженнями за 

престижністю університет – 4-й у Великобританії. Студентами є 

представники 156 країн світу.  

Бакалаврські та магістерські програми в таких галузях, як економіка, 

менеджмент, фінанси, маркетинг та бухгалтерський облік пропонує Бізнес 

Школа Університету  (Durham University Business School). 

Бакалаврські програми: Фінанси (Finance); Маркетинг (Marketing); 

Бухгалтерський облік та менеджмент (Accounting and Finance); 

Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and Finance); Бізнес та 

менеджмент (Business and Management); Право (Law); Філософія, політика 

та економіка (Philosophy, Politics and Economics); Міжнародні відносини 

(International Relations); Економіка та політика (Economics and Politics); 

Філософія та політика (Philosophy and Politics).  

 

«Міжнародні відносини» 

Бакалаврська програма, яка розрахована на три роки навчання. 

Програма по роках наведена у таблиці. 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Обов’язкові дисципліни: 

 Теоретичні та історичні 

засади міжнародних 

відносин. 

 Міжнародна безпека, 

взаємозалежність та 

організація. 

 Світові регіони в 

міжнародних 

відносинах. 

Дисципліни за вибором: 

 Демократичні політичні 

системи. 

 Ідеї та ідеології. 

 Основи політики 

Близького Сходу. 

 Ісламський та 

мусульманський світ. 

Написання дослідницького 

проекту з «Основ міжнародних 

відносин» або з «Міжнародні 

організації» та вивчення таких 

обов’язкових дисциплін: 

 Суверенітет, держави та 

імперії. 

 Політика Азійсько-

Тихоокеанського регіону. 

 Світова політична економіка. 

 Середній Схід в міжнародній 

системі. 

Дисципліни за вибором: 

 Становлення Західної 

політичної думки. 

 Демократія та теорія 

демократії. 

 Іслам, держава та влада та ін. 

На третьому році 

обов’язковим є написання 

наукової роботи, а також 

вивчення дисциплін за 

вибором студента: 

 Етика насильства в 

міжнародних відносинах. 

 Історія становлення 

міжнародної політичної 

думки. 

 Китай: держава та 

суспільство з 1949 р. 

 Американські президенти. 

 Нова Німеччина. 

 Політика нафтових 

монархій Близького 

Сходу. 

https://www.dur.ac.uk/


«Бухгалтерський облік та менеджмент» 

Бакалаврська програма, яка розрахована на три роки навчання. Загальні 

галузі знань включають такі сфери дослідження, як бухгалтерська 

інформація, нормативно-правове та соціальне середовище, в яких 

здійснюється облік, проектування та експлуатація інформаційних систем. 

Управлінська сфера знань концентрується на підприємництві, маркетингових 

принципах та управлінні в глобальному навколишньому середовищі. 

Програма навчання по роках наведена у таблиці. 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 

На першому році 

студент вивчає шість 

обов’язкових дисциплін: 

 Основи фінансового 

обліку. 

 Основи управління 

бухгалтерським 

обліком. 

 Люди, управління та 

організації. 

 Основи фінансів. 

 Основи економіки. 

 Кількісні методи 

дослідження. 

 

Другий рік навчання 

складається з таких 

обов’язкових дисциплін: 

 Аудит та страхування. 

 Фінанси підприємства. 

 Корпоративна фінансова 

звітність. 

 Управлінський облік. 

Дисципліни за вибором: 

 Інформаційні системи. 

 Управління в глобальному 

навколишньому 

середовищі та ін. 

 

На третьому році 

обов’язковим є написання 

наукової роботи, яка має 

містити дослідження в 

таких галузях:  

 Фінансовий 

бухгалтерський облік. 

 Менеджмент. 

 Фінансове планування та 

контроль 

Дисципліни за вибором: 

 Менеджмент організації. 

 Стратегія та 

міжнародний бізнес. 

 Корпоративне 

підприємництво. 

 

«Бізнес та менеджмент» 

Бакалаврська програма, яка розрахована на три роки навчання. На 

першому році студенти вивчатимуть такі обов’язкові дисципліни, як: люди, 

менеджмент та організація; маркетинг; процес прийняття рішень; зміни в 

світі бізнесу; фінанси та бухгалтерський облік. 

На другому році студенти спеціалізуються в таких двох галузях знань, 

як бізнес та маркетинг. Вивчення дисциплін на другому році формує основу 

для навчання на третьому. Дисципліни зосереджені на вивченні та 

дослідженні практичним шляхом таких аспектів, як: управління операціями 

та бізнес-процесами; інформаційні системи; маркетинг; підприємництво та 

підприємницьке право. 

На третьому році уся робота студента зосереджена на написанні 

наукової роботи.  

 

Магістерські програми, які пропонує Бізнес Школа Університету: 

Бухгалтерський облік (Accounting); Економіка (Economics); Економіка 

навколишнього середовища та природних ресурсів (Environmental and Natural 

Resource Economics); Експериментальна економіка (Experimental Economics); 

Економіка державного сектору (Public Economics); Фінанси (Finance); 

Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and Finance); Корпоративні та 

міжнародні фінанси (Corporate and International Finance); Економіка та 

http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/economics/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/environmental/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/environmental/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/environmental/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/experimenteconomics/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/masters-in-economics/public-economics/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/finance/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/corporate-finance/


фінанси (Economics and Finance); Фінанси та інвестиції (Finance and 

Investment); Міжнародна банківська справа та фінанси (International Banking 

and Finance); Міжнародні гроші, фінанси та інвестиції (International Money, 

Finance and Investment); Менеджмент (Management); Підприємництво 

(Entrepreneurship); Управління людськими ресурсами (Human Resource 

Management); Міжнародний бізнес (International Business); Управління 

логістичними ланцюгами (Supply Chain Logistics); Маркетинг (Marketing). 

 

«Економіка навколишнього середовища та природних ресурсів» 

Навчання за магістерською програмою триває один рік. Студент вивчає 

сім обов’язкових дисциплін, які входять до модульного контролю: 

поглиблений курс макроекономіки; поглиблений курс мікроекономіки; 

економетрія; економетрика; економіка та політика навколишнього 

середовища; оцінка навколишнього середовища; управління природними 

ресурсами.  

Також студент може обрати одну дисципліну з переліку, яка увійде до 

його модульного контролю: поведінкові фінанси та економіка; економіка 

розвитку; експериментальна економіка та фінанси; теорія гри; організація 

промисловості; міжнародна економіка; міжнародні фінанси; економіка 

праці; ринкова мікроструктура; монетарна економіка; гроші та банківська 

справа; економіка державного сектору; технології, інновації та економічне 

зростання. 

Наприкінці студент має написати дипломну роботу на 12 тис. слів.  

 

«Експериментальна економіка» 

Програма навчання триває один рік, та складається з шести 

обов’язкових дисциплін, які входять до модульного контролю: поглиблений 

курс макроекономіки; поглиблений курс мікроекономіки; економетрія; 

економетрика; поведінкові фінанси та економіка; експериментальна 

економіка та фінанси. 

З даного переліку студент має обрати дві дисципліни за вибором: 

економіка розвитку; економіка та політика навколишнього середовища; 

оцінка навколишнього середовища; теорія гри; організація промисловості; 

міжнародна економіка; міжнародні фінанси; економіка праці; ринкова 

мікроструктура; монетарна економіка; гроші та банківська справа; 

управління природними ресурсами; економіка державного сектору; 

технології, інновації та економічне зростання. 

Наприкінці студент має написати дипломну роботу на 12 тис. слів.  

 

«Міжнародна банківська справа та фінанси» 

Програма розрахована на один рік навчання. Складається з шести 

обов’язкових модульних дисциплін та двох дисциплін за вибором студента. 

Обов’язкові дисципліни: фінансова теорія; фінанси підприємства; 

економетрика; фінансове моделювання та бізнес-прогнозування; міжнародні 

фінанси; гроші та банківська справа.  

https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/economics-finance/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/finance-investment/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/finance-investment/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/finance-investment/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/banking-finance/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/banking-finance/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/money-finance-invest/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/money-finance-invest/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/finance/money-finance-invest/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/management/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/entrepreneurship/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/hrm/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/hrm/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/hrm/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/intl-business/
http://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/management/supply-chain/
https://www.dur.ac.uk/business/programmes/masters/marketing/marketing/


Дисципліни за вибором: теорія бухгалтерського обліку; аудит та 

послуги по представленню гарантій; поведінкові фінанси та економіка; 

управління організацією; складання корпоративних звітів;  ринок опціонів; 

емпіричні методи дослідження в фінансах; експериментальна економіка та 

фінанси; управління фінансовими ризиками; технології, інновації та 

економічне зростання; ринкова мікроструктура; злиття та поглинання; 

управління портфелем цінних паперів; вивчення фінансової діяльності 

компанії.  

 

«Управління логістичними ланцюгами» 

Навчання за магістерською програмою триває один рік. Обов’язкові 

дисципліни, які входять до модульного контролю такі: економіка 

підприємства та бухгалтерський облік; управління глобальними ланцюгами 

поставок; екологічні ланцюги поставок та логістичні системи; управління 

логістичними ланцюгами; організаційна поведінка; стратегія; методи 

дослідження. Також обов’язковим видом роботи є написання дипломної 

роботи на 10 тис. слів.  

Дисципліни за вибором, з яких студент має обрати дві: динаміка 

бізнесу; конкурентні стратегії; процес прийняття рішень та бізнес-

моделювання; ведення бізнесу на Близькому Сході; глобальний бізнес; 

менеджмент інновацій та технологій.  

 

«Управління людськими ресурсами» 

Навчання за магістерською програмою триває один рік. Обов’язкові 

дисципліни, які входять до модульного контролю такі: економіка 

підприємства та бухгалтерський облік; організаційна поведінка; стратегія; 

управління людськими ресурсами; взаємовідносини працівників; робота та 

суспільство.  

Дисципліни за вибором: управління змінами; розвиток кадрового 

потенціалу; лідерство; консультування; стратегія нагородження 

працівників; конкурентні стратегії.  

По завершенню навчання студент представляє свою дипломну роботу, 

яка має складатися не більш ніж з 10 тис. слів та містити матеріал, який він 

вивчив та за яким провів глибинні дослідження.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Единбурзький університет 

(University of Edinburgh) 

http://www.ed.ac.uk/home 

 

Единбурзький університет – найстаріший університет Шотландії, був 

заснований у 1583 р. Він відомий не тільки як один з найкращих ВНЗ 

Великобританії, а й як науково-дослідний центр. Студенти та професори 

пишаються, що в їхньому університеті навчалися такі відомі особистості, як 

Артур Конан Дойль – творець літературного персонажу Шерлока Холмса, 

романіст Вальтер Скотт, винахідник та основоположник телефонії Олександр 

Белл.  

Единбурзький університет входить до списку Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Він отримує близько 47 тис. заяв щороку, що робить його третім 

за популярністю у Великобританії за обсягом абітурієнтів. Це четвертий 

університет, який заснований у Шотландії і шостий у Великобританії. 

Вважається одним з найпрестижніших університетів у світі – займає 5 місце в 

Європі та 17 у світі. Це єдиний шотландський університет – член Групи 

Рассела (20 провідних університетів Великобританії) та Ліги європейських 

дослідницьких університетів.  

Університет Единбурга пропонує численні бакалаврські програми, 

розраховані на чотири роки навчання. Студент може отримати диплом за 

такими спеціальностями, як: бухгалтерський облік; бізнес; комп’ютерні 

технології; економіка; право; політика та міжнародні відносини; соціальна 

політика та ін. 

Також університет пропонує численні магістерські програми, 

навчання за якими триває один рік. Найпопулярнішими напрямами 

підготовки економічного профілю є: Фінансовий менеджмент (Financial 

Management); Банківська справа та ризики (Banking & Risk); Фінансування 

енергетики та ринків (Energy Finance & Markets); Підприємництво та 

інновації (Entrepreneurship & Innovation); Фінанси та інвестиції (Finance & 

Investment); Фінансовий менеджмент (Financial Management); Управління 

людськими ресурсами (Human Resource Management); Міжнародний бізнес 

та ринки, що розвиваються (International Business & Emerging Markets); 

Маркетинг та бізнес-аналіз (Marketing & Business Analysis); Екологічна 

економіка (Ecological Economics); Менеджмент біоекономіки, інновації та 

управління (Management of Bioeconomy, Innovation & Governance); 

Комерційне право (Commercial Law); Порівняльне та європейське приватне 

http://www.ed.ac.uk/home


право (Comparative & European Private Law); Корпоративне право (Corporate 

Law); Європейське право (European Law); Міжнародне економічне право 

(International Economic Law); Глобальне навколишнє середовище, політика та 

суспільство (Global Environment, Politics & Society); Міжнародна та 

європейська політика (International & European Politics). 

 

«Фінансування енергетики та ринків» 

Нова 2015/2016 н.р. магістерська програма, яку пропонує Бізнес-школа 

Единбурзького університету. Студент має пройти вісім обов’язкових 

модульних дисциплін, які складають 105 кредитів ЄКТС та одну модульну 

дисципліну за власним вибором, яка становить 15 кредитів ЄКТС. Також по 

завершенню студент має написати дипломну роботу, яка становить 60 

кредитів ЄКТС. Магістерська робота – це індивідуальний дослідницький 

проект, тема якого входить до енергетичної сфери вивчення. Також робота 

повинна бути виконана у формі бізнес-доповіді або бізнес-плану. Програма 

навчання з дисциплінами наведена у таблиці. 
 Обов’язкові дисципліни Дисципліни за вибором 

1 семестр  Фінанси в енергетичній сфері. 

(10 кредитів ЄКТС) 

 Управління грошовими 

коштами та корпоративні 

фінанси. (15 кредитів ЄКТС) 

 Ринок вуглецевого 

фінансування та облік викидів 

вуглецевого газу. (15 кредитів 

ЄКТС) 

 Технології для стійкого 

джерела енергії. (10 кредитів 

ЄКТС) 

 Основи енергетичної політики. 

(10 кредитів ЄКТС) 

 Фінансова теорія. (15 кредитів 

ЄКТС) 

 Консультаційний проект з 

енергетики. (15 кредитів ЄКТС) 

 Економіка для магістрів. (15 

кредитів ЄКТС) 

 Розробка проекту по скороченню 

викидів. (15 кредитів ЄКТС) 

 Низьковуглицеві інвестиції. (15 

кредитів ЄКТС) 

 Світові фінансові ринки та 

економіки, що розвиваються. (15 

кредитів ЄКТС) 

 Поведінкові фінанси. (15 кредитів 

ЄКТС) 

 Менеджмент інвестицій. (15 

кредитів ЄКТС)  

2 семестр  Енергетичні ринки. (15 кредитів 

ЄКТС) 

 Методи дослідження 

фінансування енергетичної 

галузі. (15 кредитів ЄКТС) 

 Фінансова інженерія. (15 

кредитів ЄКТС) 

Написання магістерської роботи (60кредитів ЄКТС) 

 

«Підприємництво та інновації» 

Нова 2015/2016 н.р. магістерська програма, яку пропонує Бізнес-школа 

Единбурзького університету. У першому семестрі студенти вивчають п’ять 

обов’язкових дисциплін, у другому – дві, які становлять по 15 кредитів ЄКТС 

кожна. Обов’язкові дисципліни такі: підприємництво та інноваційний 

ландшафт; підприємництво та створення нових підприємств; управління 

інноваціями; методи бізнес-пошуку; фінанси підприємства; цільове 

управління та зростання; управління інноваціями на практиці.  



Також студенту пропонуються три дисципліни на вибір, які 

вивчатимуться у другому семестрі та складатимуть 30 кредитів ЄКТС за дві. 

Дисципліни за вибором такі: проектувальне мислення; менеджмент 

підприємництва та лідерство; технологія комерціалізації та 

підприємницька екосистема.  

По завершенню навчання студент представляє свою наукову роботу, 

яка становить 60 кредитів ЄКТС. 

 

«Екологічна економіка» 

Програма розрахована на один навчальний рік. Студент відвідує лекції, 

приймає участь у групових проектах та роботах, а також виконує 

індивідуальні завдання. Програма навчання складається з курсу «Основи 

екологічної економіки», практичного курсу «Екологічної економіки» та 

написання наукової роботи. 

Також студенту надається можливість обрати дисципліни на власний 

розсуд: людський вимір змін навколишнього середовища та сталого 

розвитку; принципи екологічної стійкості; оцінка проекту; динаміка та 

функції екосистем; навколишнє середовище та розвиток; морські системи 

та політика; атмосферна якість та глобальні зміни; культура, етика і 

довкілля; рамки для оцінки продовольчої безпеки; комплексне управління 

ресурсами; міжнародний розвиток у світі, що постійно змінюється; основи 

просторового аналізу; основи GIS; суспільство та розвиток; захист ґрунтів; 

оцінка впливу на навколишнє середовище; зміна клімату та корпоративні 

стратегії; участь у процесі планування та розробки політик; скорочення 

відходів та переробка; управління водними ресурсами; політична екологія; 

цінності та управління екосистемами; ліси і довкілля; взаємозв’язки в 

продовольчій сфері та ін.   

Для набуття практичного досвіду для студентів організовуються 

унікальні подорожі від 7 до 10 днів в Кенію або Танзанію.  

 

«Комерційне право» 

Магістерська однорічна програма, за якою студент має отримати 180 

кредитів ЄКТС – 60 кредитів за написання дипломної  роботи та 120 кредитів 

за вивчення дисциплін, запланованих програмою. Особливістю даної 

програми є те, що для студента немає обов’язкових дисциплін. Йому 

надається перелік з якого він сам обирає дисципліни. 

Дисципліни: акціонерне право; конкурентне право Європейського 

Союзу; міжнародна банківська справа та право; регулювання міжнародної 

фінансової системи: право, економіка та політика; врегулювання суперечок 

в міжнародних комерційних арбітражах; закони, які стосуються 

заборгованості; корпоративна соціальна відповідальність та право; 

європейське право на ринку капіталів.  

 

 

 



«Порівняльне та європейське приватне право» 

Магістерська однорічна програма, за якою студент має отримати 180 

кредитів ЄКТС – 60 кредитів за написання дипломної роботи та 120 кредитів 

за вивчення дисциплін, запланованих програмою. Навчання за програмою 

відбувається виключно відвідуванням студента семінарських занять. 80 

кредитів ЄКТС студент отримує вивчаючи обов’язкові дисципліни, як: 

договірне право в Європі; порівняльне право власності; громадянські 

правопорушення; основи приватного права; порівняльне право та закон про 

довірену власність; безпідставне збагачення та реституція. Додаткові 40 

кредитів ЄКТС студент отримує, обираючи дисципліни за вибором.  

 

«Європейське право» 

Магістерська однорічна програма, за якою студент має отримати 180 

кредитів ЄКТС – 60 кредитів за написання дипломної роботи та 120 кредитів 

за вивчення дисциплін, запланованих програмою. Навчання за програмою 

відбувається виключно відвідуванням студента семінарських занять. 80 

кредитів ЄКТС студент отримує вивчаючи обов’язкові дисципліни, як: 

конкурентне право Європейського Союзу; міжнародне та європейське право 

у сфері прав людини; конституційне право ЄС; право ЄС, яке регулює 

зовнішні економічні відносини; нормативне управління в ЄС; європейське 

законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

європейське трудове право; європейське право, яке регулює права людини; 

принципи внутрішнього ринкового права; закон про інтелектуальну 

власність. 

 

«Міжнародне економічне право» 

Магістерська однорічна програма. В основному студент відвідує тільки 

семінарські заняття, навчання на яких зосереджено на виявленні у студента 

дослідницьких навиків. По завершенню навчання студент має представити 

дипломну роботу на 10 тис. слів, яка має бути зосереджена на дослідженні 

міжнародного економічного права.  

Обов’язкові дисципліни: право Всесвітньої торговельної організації; 

міжнародне інвестиційне право. 

Дисципліни за вибором, вивчаючи які студент має набрати 60 

кредитів ЄКТС: фундаментальні засади міжнародного права; механізми, які 

регулюють міжнародні фінанси: правові, економічні, політичні; право 

Європейського союзу, яке регулює зовнішні економічні відносини; 

міжнародний комерційний арбітраж; система міжнародної 

інтелектуальної власності; принципи міжнародного податкового права; 

корпоративна соціальна відповідальність та право; міжнародне право, яке 

регулює кліматичні зміни. 

 


