НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ ЛИТОВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
Литва входить до переліку Балтійських країн, має спільну історію з
країнами Східної Європи і належить до молодих незалежних держав-членів
ЄС. Сприятливий бізнес-клімат в країні, який був зумовлений мінімальними
податками для великих міжнародних корпорацій, привабив чисельних
західних інвесторів. У зв’язку з цим Литва постійно інвестує в систему вищої
освіти і забезпечує її відповідність сучасним потребам ринку.
Одна з найпривабливіших рис литовської вищої освіти – це її
доступність. Така перевага дає змогу міжнародним студентам отримати
освіту європейського зразка за доступними цінами. Сучасний підхід, який
виробила Литва до вищої освіти, вже давно закріпився в цій країні і почав
давати позитивні результати. Свідчення такої прогресивності – це наявність
чисельних програм обміну між литовськими ВНЗ та університетів країн ЄС.
Литва пропонує широкий вибір програм з англійською мовою навчання в
таких популярних сферах як бізнес, менеджмент, економіка, фінанси,
маркетинг, комунікації, політика.
Невелика за розміром Литва пропонує отримання вищої освіти у
невеликих вищих навчальних закладах, які були створені під кожну освітню
галузь окремо. Це дає можливість забезпечити індивідуальний підхід до
кожного студента та зосередження на предметі вивчення.

У зв’язку із вищезазначеним Центром європейської освіти КНТЕУ
було здійснено дослідження бакалаврських та магістерських програм
провідних державних ВНЗ Литовської Республіки з метою збору та аналізу
переліку спеціальностей та дисциплін економічного профілю.

Вільнюський університет
Vilniaus universitetas
www.vu.lt
Вільнюський університет – найстаріший і найбільший вищий
навчальний заклад Литви у Вільнюсі, заснований у 1579 році. До структури
університету входять 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких центрів,
найстаріша в Литві бібліотека, 3 університетських лікарні, астрономічна
обсерваторія, ботанічний сад, обчислювальний центр і костел Святих Іоаннів
(Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова).
У Вільнюському університеті навчаються 22,6 тис. студентів, з них
15,7 тис. на денному відділенні та 6,8 тис. на заочному і вечірньому. В
університеті працюють 1,3 тис. працівників, з них 247 професорів та 476
доцентів. Університет займає декілька будівель і комплексів будівель в
різних районах Вільнюса. У ансамблі Вільнюського університету в
історичному центрі міста розташовуються адміністрація, бібліотека,
історичний, філологічний та філософський факультети.
Історія університетської бібліотеки веде свій початок від часів
бібліотеки єзуїтської колегії, яка згідно з заповітом короля Сигізмунда
Августа отримала після його смерті 7 липня 1572 року багаті збори книг
короля-бібліофіла. У фондах бібліотеки зберігається понад 5,3 млн. видань,
серед них 178 306 виданих в XV—XVIII століттях, понад 250 тис.
рукописних документів (починаючи з XIII століття). У бібліотеки понад 27
тис. читачів.
Магістерські програми англійською мовою, які пропонує
Вільнюський університет: Управління якістю (Quality Management);
Економічний аналіз та планування (Economic Analysis and Planning);
Маркетингова аналітика (Marketing Analytics); Фінанси (Finance);
Міжнародне право та право Європейського Союзу (International and
European Union Law); Міжнародні комунікації (International Communication);
Фінансова та актуарна математика (Financial and Actuarial Mathematics);
Економетрика (Econometrics) та ін.

«Управління якістю»
Програма навчання розрахована на 1,5 року та становить 90 кредитів
ЄКТС. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни

Обов’язкові
дисципліни

Дисципліни
за вибором

Перший семестр
Другий семестр
Методи
наукового Статистичний аналіз
дослідження (5 ЄКТС)
даних досліджень
(5 ЄКТС)
Розробка
систем Управління діловими
управління якістю
процесами (5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Системне
управління Методи
управління
якістю (5 ЄКТС)
якістю (5 ЄКТС)
Проектна робота І
Проектна робота ІІ
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Основи
управління Міжнародне
маркетингом (5 ЄКТС)
управління
персоналом (5 ЄКТС)
Стратегічне управління Міжкультурне
(5 ЄКТС)
управління (5 ЄКТС)

Третій семестр
Управління якістю
(5 ЄКТС)
Діагностика та аудит
якості (5 ЄКТС)
Лідерство (5 ЄКТС)
Магістерська робота
(10 ЄКТС)
Управління
міжнародним
проектом (5 ЄКТС)
Організаційна
психологія (5 ЄКТС)

«Економічний аналіз та планування»
Програма навчання розрахована на 1,5 року та становить 90 кредитів
ЄКТС. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни

Обов’язкові
дисципліни

Дисципліни
за вибором

Перший семестр
Мікроекономічний
аналіз (6 ЄКТС)
Прикладна
економетрика (6 ЄКТС)

Другий семестр
Третій семестр
Макроекономічний
аналіз (6 ЄКТС)
Математичні методи
економічного аналізу
(6 ЄКТС)
Фінансові ринки та Економічне право ЄС Магістерська робота
деривативи (6 ЄКТС)
(6 ЄКТС)
(18 ЄКТС)
Фінансова стабільність Економетричний
та
макропруденційна аналіз (6 ЄКТС)
політика (6 ЄКТС)
Проектна робота І
Проектна робота ІІ
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Економічна глобалізація (6 ЄКТС); Порівняльні економічні системи (6
ЄКТС); Конкурентна політика ЄС (6 ЄКТС); Політологія азійського
розвитку (6 ЄКТС).

«Маркетингова аналітика»
Програма навчання розрахована на 2 роки та становить 120 кредитів
ЄКТС. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни

Перший семестр

Основи
управління
Обов’язкові
маркетингом
дисципліни
(5 ЄКТС)

Другий семестр

Третій семестр

Управління
Системи
логістикою
та управління
аналіз (5 ЄКТС) інформацією
про клієнтів
(5 ЄКТС)

Четвертий
семестр
Аналіз
даних
підприємства
(10 ЄКТС)

Методи наукового Інтегровані
дослідження
маркетингові
(5 ЄКТС)
комунікації
(5 ЄКТС)
Моделі
та Соціальні
вимірювання
мережі та вебповедінки
аналітика
споживача
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Багатовимірний
Інтелектуальний
аналіз даних
аналіз даних
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Управління
Методи якісного
продажами
пошуку
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Дисципліни Стратегічне
за вибором управління
брендом (5 ЄКТС)
Статистичний
аналіз даних
(5 ЄКТС)

Цифровий
маркетинг
(5 ЄКТС)

Прогностичне
моделювання
(5 ЄКТС)
Маркетингова
аналітика
(5 ЄКТС)
Проектна
робота
(10 ЄКТС)
Специфіка
маркетингової
діяльності
в
окремих галузях
(5 ЄКТС)
Ціноутворення
(5 ЄКТС)

Магістерська
робота
(20 ЄКТС)

Управління
асортиментом
продукції
(5 ЄКТС)

«Фінанси»
Програма навчання розрахована на 1,5 року та становить 90 кредитів
ЄКТС. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни

Перший семестр
Управлінський
облік:
поглиблений курс
(5 ЄКТС)
Мікроекономічний
Обов’язкові
аналіз (5 ЄКТС)
дисципліни
Фінанси підприємства
(5 ЄКТС)
Проектна робота І
(10 ЄКТС)
Стратегічне
фінанси
управління (5 ЄКТС)
Глобалізація (5 ЄКТС)
Дисципліни
за вибором
Банківська етика
(5 ЄКТС)

Другий семестр
Третій семестр
Міжнародна банківська Фінансовий
облік:
справа (5 ЄКТС)
поглиблений курс
(5 ЄКТС)
Міжнародні фінанси
Інвестування
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Фінансові ринки
Фінансові операції
(5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)
Проектна робота ІІ Магістерська
(10 ЄКТС)
робота (10 ЄКТС)
Макроекономічний
Фінансова
аналіз (5 ЄКТС)
стабільність
та
Конкурентна політика макропруденційна
політика (5 ЄКТС)
ЄС (5 ЄКТС)
Міжнародні стандарти Оцінка підприємства
бухгалтерського обліку (5 ЄКТС)
(5 ЄКТС)

Університет Миколаса Ромеріса
Mykolo Romerio Universitetas
http://www.mruni.eu
Університет Миколаса Ромеріса (MRU) – це державний, міжнародний
університет, що знаходиться у Вільнюсі. MRU є динамічним європейським
закладом з креативною, ефективною, дослідницькою академічною
спільнотою, що пропонує до 108 навчальних програм (ступінь бакалавра,
ступінь магістра, а також позаступеневі програми). Більшість існуючих
програм мають міжнародну зовнішню оцінку.
Університет є членом багатьох міжнародних організацій, зокрема:
Європейської асоціації університетів, Міжнародної асоціації університетів,
Європейської законодавчої асоціації, Європейської асоціації юридичних
факультетів, Європейської групи державного управління.
Близько п’яти сотень студентів з Університету Миколаса Ромеріса
беруть участь в міжнародних програмах обміну (це як навчання, так і
стажування за кордоном) таких, як: Erasmus, Nordplus та інші.
На сьогодні, завдяки програмам обміну в MRU навчаються студенти з
25 різних країн, таких, як: США, Ямайка, Німеччина, Україна, Туреччина,
Азербайджан, Індія та інші.
Університет ім. Миколаса Ромеріса – це єдиний університет в Литві,
який оголошує набір студентів двічі на рік – восени та навесні. На
сьогоднішній день в університеті навчаються 20 тис. студентів.
Бакалаврські програми, які пропонує Університет Миколаса
Ромеріса: Бухгалтерський облік (Accounting); Створення та управління
бізнес-системами (Business Systems Creation and Management); Економіка
(Economics);
Індустрія
фінансових
послуг
(Financial
Industry);
Міжнародний бізнес та митна логістика (International Business and
Customs Logistics); Право та митна діяльність (Law and Customs
Activities); Право та управління (Law and Management); Право та
пенітенціарна діяльність (Law and Penitentiary Activities); Організаційне
управління (Organisational management); Державне управління (Public
Administration); Державна політика та управління (Public Policy and
Management); Туристичний менеджмент та охорона культурної
спадщини (Tourism Management and Heritage) та ін.

«Створення та управління бізнес-системами»
Програма навчання розрахована на 3,5 роки та становить 210 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється литовською мовою. Структура програми
наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Шостий

Сьомий

Дисципліни
Перший рік
Основи бізнесу
Вступ до фаху
Математика
Філософія
Основи економіки
Управління бізнесом
Ділова іноземна мова за вибором: англійська,
французька, німецька
Одна дисципліна за вибором: фінансове право;
податкове право
Одна дисципліна за вибором: підприємництво та
індивідуальна трудова діяльність; особисті фінанси
Одна дисципліна за вибором: прийняття фінансових
рішень; математичні методи в економіці та бізнесі
Другий рік
Бізнес-статистика
Фінансовий облік
Основи маркетингу та маркетингових досліджень
Ділова іноземна мова
Одна дисципліна за вибором: бізнес-лідерство;
підприємницька логістика; управління персоналом
Одна дисципліна за вибором: бізнес-лідерство;
підприємницька логістика; управління персоналом
Управління електронним бізнесом
Електронні платежі
Управління діловими відносинами
Маркетинг послуг
Третій рік
Бізнес-проекти
Міжнародний бізнес
Основи методології наукового пошуку
Управління продажами
Розвиток та управління ланцюгом цінностей
Управління бізнес-інноваціями
Управління підприємницькими ризиками
Ділова стратегія та конкурентоспроможність
Підприємництво
Одна дисципліна за вибором: створення бізнес-систем
та робота в їх мережі; створення цифрових робочих
місць в бізнесі; еко-бізнес
Четвертий рік
Бакалаврська робота
Стажування

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
18

«Економіка»
Програма навчання розрахована на 4 роки та становить 240 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється англійською, литовською або російською
мовами на вибір студента. Структура програми наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Шостий

Сьомий

Дисципліни
Перший рік
Основи бухгалтерського обліку
Вступ до фаху
Математика
Філософія
Мікроекономіка
Економічна статистика
Ділова іноземна мова за вибором: англійська,
французька, німецька
Інтелектуальна власність
Макроекономіка
Одна дисципліна за вибором: підприємництво та
індивідуальна трудова діяльність; особисті фінанси
Другий рік
Економетрика
Одна дисципліна за вибором: підприємництво та
індивідуальна трудова діяльність; особисті фінанси
Основи фінансів
Основи маркетингу та маркетингових досліджень
Ділова іноземна мова
Управління електронним бізнесом
Міжнародна економіка
Політика в економіці
Одна дисципліна за вибором: основи інноваційної
економіки; математичні методи в економіці та бізнесі
Одна дисципліна за вибором: корпоративно-соціальна
відповідальність; фінанси та ділові інформаційні
системи
Третій рік
Корпоративні податки
Моделювання та прогнозування економічних рішень
Основи методології дослідження
Економіка сектору послуг
Тіньова економіка
Управління бізнес-інноваціями
Створення та оцінка доданої вартості
Інноваційні фінансові моделі
Мережева економіка
Одна дисципліна за вибором: економіка сектору
страхування;
маркетингові
інновації
та
нейромаркетинг
Четвертий рік
Підприємницькі ризики
Креативна економіка
Міжнародні платежі

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6

Восьмий

Управління фінансовими інвестиціями та інвестиційні
проекти
Державні фінанси та діяльність податкових
інституцій
Бакалаврська робота
Стажування

6
6
12
18

«Туристичний менеджмент та охорона культурної спадщини»
Програма навчання розрахована на 3,5 роки та становить 210 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється литовською мовою. Структура програми
наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Дисципліни
Перший рік
Вступ до фаху
Основи туризму
Ділова іноземна мова
Менеджмент
Одна дисципліна за вибором: історія культури;
управління іміджем; організація дозвілля туристів
Ділова іноземна мова за вибором: англійська,
французька, німецька
Філософія
Друга іноземна мова
Основи економіки
Одна дисципліна за вибором: підприємництво та
індивідуальна трудова діяльність; дослідження
Близького Сходу; протокол та етикет; технології
організації турів
Другий рік
Основи маркетингу та маркетингових досліджень
Друга іноземна мова
Соціологія туризму
Географія туризму
Одна дисципліна за вибором: розвиток малих та
середніх підприємств; інноваційне управління;
управління якістю на підприємстві; стратегічне
управління
Економіка підприємства
Основи методологія дослідження
Стале управління в туризмі
Курсова робота
Одна дисципліна за вибором: громадянське
суспільство;
основи
дослідження
конфліктів;
міжгалузеве управління; організація святкування
подій
Третій рік
Культурна спадщина та захист культурної спадщини
Управління в культурі
Міжнародне управління проектами
Управління охороною навколишнього середовища

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

Шостий

Сьомий

Одна дисципліна за вибором: історична конструкція
та інсценування; східні науки; рекреація; регіон
Східної Європи та Південного Кавказу в XX ст. та
XXI ст.
Міжкультурні комунікації
Управління природними ресурсами
Управління ризиками
Управління в туризмі
Одна дисципліна за вибором: етнокультурна;
дослідження Далекого Сходу; організація культурних
та навчальних програм; південно-європейський та
середземноморський регіони в XX ст. та XXI ст.
Четвертий рік
Бакалаврська робота
Стажування

6
6
6
6
6
6

15
15

Магістерські програми, які пропонує Університет Миколаса
Ромеріса: Фінансове управління (Financial Management); Фінансові ринки
(Financial Markets); Міжнародна торгівля (International Trade); Управління
логістикою (Logistics management); Аудит господарської діяльності
(Performance Audit); Управління у сфері спорту (Sports Industry
Management); Економічне право (Business Law); Міжнародне право
(International Law); Трудове право та соціальне забезпечення (Labour and
Social Security Law); Антикризове управління (Crisis Management);
Міжнародна політика та дипломатія (International Politics and Diplomacy);
Міжнародна політика та економіка (International Politics and Economics);
Лідерство та управління змінами (Leadership and Change Management);
Управління туристичним сектором (Management of Tourism Sector);
Стратегічне управління інноваціями (Strategic Management of Innovations)
та ін.
«Фінансове управління»
Програма навчання розрахована на 1,5 роки та становить 90 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється литовською мовою. Структура програми
наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Дисципліни
Перший рік
Прямі та непрямі податки
Фінансовий та управлінський облік
Муніципальні фінанси
Методологія дослідження
Одна дисципліна за вибором: фінансове та податкове
право країн - членів ЄС; мікроекономічний та
макроекономічний аналіз
Інноваційні бізнес-моделі
Управління ризиками національного бюджету
Управління приватними та державними фінансами
Написання магістерської роботи

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Третій

Одна дисципліна за вибором: управління вартістю
проекту; управління якістю
Другий рік
Фінансовий контроль та аудит
Магістерська робота

6
6
24

«Міжнародна торгівля»
Програма навчання розрахована на 1,5 роки та становить 90 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється литовською мовою. Структура програми
наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Дисципліни
Перший рік
Економічна глобалізація та міжнародний бізнес
Регулювання електронного бізнесу
Міжнародна торгівля та послуги
Політика та практичний підхід до міжнародної
торгівлі
Методологія дослідження
Інноваційні бізнес-моделі
Міжнародна логістика та управління ризиками
Міжнародний маркетинг
Написання магістерської роботи
Одна дисципліна за вибором: банківські операції;
захист інтелектуальної власності в міжнародній
торгівлі
Другий рік
Одна дисципліна за вибором: комерційна психологія;
міжнародний бізнес
Магістерська робота

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
24

«Управління туристичним сектором»
Програма навчання розрахована на 1,5 роки та становить 90 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється англійською або литовською мовами.
Структура програми наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Дисципліни
Перший рік
Інноваційне управління в туризмі
Управління якістю в туризмі
Методологія дослідження
Туристичний менеджмент та підприємництво
Туристична політика в Литві та в ЄС
Управління туристичними регіонами
Стратегічне управління в туризмі
Туристичний маркетинг
Написання магістерської роботи
Одна
дисципліна за
вибором:
застосування
географічних інформаційних систем в галузі
управління;
розвиток
сталого
туризму;
підприємництво та індивідуальна трудова діяльність;

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Третій

управління персоналом; психологія туризму
Другий рік
Економіка туризму
Стажування
Магістерська робота

6
12
12

«Міжнародна політика та економіка»
Програма навчання розрахована на 1,5 роки та становить 90 кредитів
ЄКТС. Навчання здійснюється англійською або литовською мовами.
Структура програми наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Дисципліни
Перший рік
підходи до міжнародної

Сучасні
політики та
економіки
Міжнародне право та міжнародні інституції
Міжнародна політекономія
Методологія дослідження
Одна дисципліна за вибором: порівняльна економіка
та глобалізація; порівняння міжнародних політик;
дослідження політичних та національних конфліктів;
дослідження безпеки
Економічна, політична та оборонна інтеграція Європи
та Азії
Політичні та економічні системи азіатських країн
Написання магістерської роботи
Одна дисципліна за вибором: дослідження Далекого
Сходу; дослідження Середнього Сходу; дослідження
Росії та країн СНД
Другий рік
Політика Литви у сфері зовнішньої та міжнародної
економіки
Стажування
Магістерська робота

ЄКТС
6
6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
18

Університет Вітовта Великого
Vytauto Didžiojo universitetas
http://www.vdu.lt
Університет Вітовта Великого – вищий навчальний заклад в місті
Каунас, який засновано в 1922 р. Спочатку мав назву Університет Литви
(лит. Lietuvos universitetas), а у 1930 р. був перейменований на Університет
Вітовта Великого з приводу 500-ї річниці смерті Вітовта Великого,
знаменитого великого князя литовського. Входить в Асоціацію європейських
університетів, Європейську асоціацію міжнародної освіти.
До структури університету входять 10 факультетів (природничих наук,
гуманітарних наук, інформатики, католицької теології, соціальних наук,
економіки та менеджмент, політичних наук та дипломатії, права, мистецтв,
музична академія) та 2 інститути, що об’єднують 29 кафедр та центрів, а
також Каунаський ботанічний сад. Також університет має численні центри –
військової історії, європейських досліджень, досліджень еміграції, іноземних
мов, якості навчання, леттоніки, славістики, спорту та японістики.
На сьогоднішній день в університеті навчаються більш ніж 10 тис.
студентів та працюють близько 1,2 тис. співробітників. Студенти
Університету Вітовта Великого можуть приймати участь у програмах обміну
з ВНЗ 27 країн Європи, Азії та США. В університеті постійно
організовуються різноманітні стажування, практики, конференції та інші
заходи.
Бакалаврські програми, які пропонує Університет Вітовта Великого:
Європейська економіка та фінанси (European Economy and Finance);
Англійська філологія (English Philology); Інформатика (Informatics);
Міжнародна політика та дослідження в галузі розвитку (International
Politics and Development studies); Світова політика та економіка (World
Politics and Economy) та ін.
«Європейська економіка та фінанси»
Чотирирічна програма навчання, яка становить 240 кредитів ЄКТС.
Програма представлена факультетом економіки та менеджменту. Навчання за
програмою здійснюється англійською мовою. Структура програми наведена
у таблиці.
Семестр
Перший

Дисципліни
Перший рік
Іноземна мова за вибором: німецька, французька, іспанська

ЄКТС
12

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Шостий

Сьомий

Восьмий

Мікроекономіка
Математичний аналіз
Основи менеджменту
Іноземна мова за вибором: німецька, французька, іспанська
Основи фінансів
Макроекономіка
Основи маркетингу
Другий рік
Іноземна мова за вибором: німецька, французька, іспанська
Статистичні методи в економіці
Міжнародна економіка
Основи європейської економіки та фінансів
Іноземна мова за вибором: німецька, французька, іспанська
Фінансова математика
Європейська економічна історія
Право ЄС І: інституційне право
Управління інформаційними системами
Третій рік
Історія економічної думки
Фінансова система ЄС
Європейське міжкультурне лідерство
Фінансовий облік та звіт
Етика та корпоративно-соціальна відповідальність
Одна дисципліна за вибором: економіка добробуту;
інноваційна економіка та політика; регіональна та соціальна
політики ЄС
Державні фінанси
Економіка
сектору
енергетики
та
навколишнього
середовища
Поведінкова економіка
Економіка праці та політика в ЄС
Право ЄС ІІ: майнове право
Прикладна економетрика
Курсова робота на тему «Європейська економіка та фінанси»
Четвертий рік
Управлінська економіка
Фінанси підприємства
Економіка та монетарна політика ЄС
Дві дисципліни за вибором: маркетингові комунікації;
операційне управління; поведінка споживача; ділові
комунікації
Економічне планування та прогнозування
Стажування
Бакалаврська робота

6
6
4
12
6
6
4
14
6
4
4
12
6
4
4
6
4
6
4
6
4
4
4
4
4
6
4
6
4
6
6
6
12
6
11
13

«Світова політика та економіка»
Чотирирічна програма навчання, яка становить 240 кредитів ЄКТС.
Програма представлена факультетом економіки та менеджменту. Навчання за
програмою здійснюється англійською мовою. Структура програми наведена
у таблиці.

Семестр

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Шостий

Сьомий

Восьмий

Дисципліни
Перший рік
Мікроекономіка
Політичні системи
Світова політика І
Політична філософія
Політичні ідеології
Вступ до фаху
Макроекономіка
Міжнародні відносини та управління
Політика розвитку та стратегії міжнародних організацій
Світова політика ІІ
Політичні інституції
Вступ до фаху
Другий рік
Статистичні методи в економіці
Міжнародна економіка
Процес публічної політики
Політики ЄС І
Геополітика
Вступ до фаху
Права людини та демократизація
Політична соціологія
Політики ЄС ІІ
Великі держави в міжнародних відносинах
Політики середніх та малих держав у міжнародному контексті
Вступ до фаху
Третій рік
Регіональна та соціальна політики ЄС
Економіка добробуту
Основи фінансів
Порівняльна політика
Якісні методи дослідження в політиці
Планування та виконання проектів
Виклики безпеки у сучасному світі
Економіка та політика ЄС
Прикладна економетрика
Планування та прогнозування
Кількісні методи дослідження
Дипломатичне та консульське право
Курсова робота з політології
Імміграційна політика та етичні відносини в сучасному світі
Четвертий рік
Економіка та монетарна політика ЄС
Фінансова система ЄС
Три дисципліни за вибором: дослідження Латинської Америки;
внутрішня та зовнішня політика; політики країн Східної та
Центральної Європи; міжнародна кооперація в регіоні
Чорного моря; дослідження Азії
Стажування
Бакалаврська робота

ЄКТС
6
6
4
6
4
4
6
6
4
4
6
4
6
4
6
5
5
4
6
6
4
5
5
4
4
4
6
6
6
6
4
4
6
6
6
5
3
4
6
6
12
15
15

Магістерські програми, які пропонує Університет Вітовта Великого:
Фінанси (Finance); Міжнародна економіка (International Economics);
Маркетинг та міжнародна торгівля (Marketing and International
Commerce); Дипломатія та міжнародні відносини (Diplomacy and
International Relations) та ін.
«Фінанси»
Дворічна програма навчання, яка становить 120 кредитів ЄКТС.
Програма представлена факультетом економіки та менеджменту.
Семестр

Дисципліни
ЄКТС
Перший рік
Міжнародний бухгалтерський облік
6
Ділові фінансові моделі та інструменти
6
Фінансові ринки та інституції
6
Перший
Макроекономічний аналіз та прогнозування
6
Дисципліна за вибором
6
Управління фінансовими ризиками
6
Аналіз та управління інвестиціями
6
Стратегічне управління фінансами
6
Другий
Методологія наукового дослідження
6
Дисципліна за вибором
6
Другий рік
Фінансова економетрика
6
Сучасні фінансові проблеми
6
Міжнародні фінанси
6
Третій
Наукові дослідження
6
Дисципліна за вибором
6
Четвертий
Магістерська робота
30
Дисципліни за вибором: економетрика; світова економіка; управління кар’єрою;
управління ланцюгами постачання та логістика; управління корпоративною репутацією;
ділова стратегія та розвиток; стратегічний маркетинг.

«Міжнародна економіка»
Дворічна програма навчання, яка становить 120 кредитів ЄКТС.
Програма представлена факультетом економіки та менеджменту.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Дисципліни
Перший рік
Мікроекономіка та теорія гри
Макроекономіка та монетарна політика
Поглиблений аналіз даних та математичні моделі І
Промислова організація
Поглиблений аналіз даних та математичні моделі ІІ
Управління та прийняття ділових рішень
Економетрика
Право та економіка
Другий рік
Поведінкова та експериментальна економіка
Історія міжнародної економіки
Економіка інституцій

ЄКТС
10
8
6
8
6
8
8
6
6
6
6

Четвертий

Дві дисципліни за вибором: порівняльна економіка; економіка
розвитку та стійкості; світова економіка; стратегія та
інноваційне управління; інвестиційний аналіз та управління;
стратегічний маркетинг
Магістерська робота

12
30

«Маркетинг та міжнародна торгівля»
Дворічна програма навчання, яка становить 120 кредитів ЄКТС.
Програма представлена факультетом економіки та менеджменту.
Дисципліни
Обов’язкові дисципліни
Електронний маркетинг та електронний бізнес
Нейромаркетинг
Стратегічний маркетинг
Методологія наукового дослідження
Управління корпоративною репутацією
Управління ланцюгами постачання
Міжнародний бізнес
Міжнародне торговельне право
Маркетинг взаємовідносин
Міжнародний маркетинг
Три дисципліни за вибором
Ділова етика
Соціальні та економічні мережі
Міжособистісні та міжкультурні комунікації
Управління кар’єрою
Курсова робота І
Курсова робота ІІ
Магістерська робота

ЄКТС
60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18
6
6
6
6
6
6
30

Вільнюський технічний університет імені Гедиміна
Vilniaus Gedimino technikos Universitetas
http://www.vgtu.lt/
Вільнюський технічний університет імені Гедиміна – це державний
вищий навчальний заклад, який засновано у 1956 р. На сьогоднішній день в
університеті навчається приблизно 16 тис. студентів та працює майже 1 тис.
адміністративного персоналу та більш ніж 1 тис. науково-педагогічного
персоналу.
Вільнюський технічний університет імені Гедиміна – інноваційний
європейський навчальний заклад, який займає передові позиції в технічній та
інженерній освіті та дослідженнях серед країн Прибалтики. До Вільнюського
технічного університету приїжджають вчитися 600 іноземних студентів на
рік, а під час навчання в університеті можна вчитися або стажуватися в
партнерських ВНЗ за кордоном. Крім того, Вільнюський технічний
університет лідирує в галузі науки, науково-педагогічний персонал якого
приймає участь в міжнародних дослідженнях, третина з яких здійснюється на
базі Вільнюського технічного університету. При університеті існує
найбільша в Литві лабораторія мобільних додатків.
До складу університету входять 10 факультетів (авіаційний інститут ім.
Антанаса Густайтіса; факультет навколишнього середовища; архітектури;
електроніки; фундаментальних наук; механічний факультет; будівельний;
транспортний; менеджменту; творчої індустрії), 12 науково-дослідних
інститутів, 31 науково-дослідна лабораторія та 5 науково-дослідних центрів.
Бакалаврські програми, які пропонує Вільнюський технічний
університет імені Гедиміна: Економічна інженерія (Economics Engineering);
Фінансова інженерія (Finance Engineering); Управління нерухомістю (Real
Estate Management); Менеджмент організацій (Business Management);
Бізнес-логістика (Business Logistics); Бізнес-аналітика (Business Analytics)
та ін.
«Менеджмент організацій»
Чотирирічна програма навчання, яка становить 240 кредитів ЄКТС.
Навчання за програмою здійснюється англійською мовою. Детальна
програма навчання наведена у таблиці.
Семестр
Перший

Дисципліни
Інженерія та комп’ютерна графіка
Інформаційні технології

ЄКТС
6
6

Другий

Третій

Четвертий

П’ятий

Шостий
/ Сьомий /
Восьмий

Лінійна алгебра та математичний аналіз
Філософія
Основи дослідження ЄС
Основи бізнесу
Теорія ймовірності та математична статистика
Ділова англійська мова
Менеджмент
Економічне право
Основи інженерії
Одна дисципліна за вибором: соціологія; протокол та етикет;
ділові комунікації
Одна дисципліна за вибором: німецька або французька мова
Основи прийняття фінансових рішень
Мікроекономіка
Договірне право
Технології виробництва та менеджмент
Кількісні методи прийняття рішень
Одна дисципліна за вибором: управлінська психологія;
ведення переговорів у бізнесі; електронний бізнес
Одна дисципліна за вибором: німецька або французька мова
Бухгалтерський облік та аудит
Курсова робота з бухгалтерського обліку та аудиту
Управління персоналом
Підприємництво
Макроекономіка
Стажування
Маркетинг
Фінанси підприємства
Ціноутворення
Стратегічне управління
Курсова робота з організації та управління підприємством
Організація та управління підприємством
Системне управління якістю
Навчання за однією з обраних спеціальностей
«Фінансовий менеджмент»
Міжнародна економіка
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Багатонаціональні фінанси
Управління ризиками
Логістика
Управління інвестиціями
Курсова робота з управління інвестиціями
Практика
Техніко-економічний аналіз
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Фінансовий менеджмент
Проект з фінансового менеджменту
Інформаційні управлінські системи

9
3
3
3
9
3
3
6
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
6
3
3
6
6
3
6
3
6
3
3
6
3

3
6
3
6
3
6
6
3
12
6
3
3
3
6
3

Бакалаврська робота
«Економіка та управління підприємствами»
Міжнародна економіка
Інноваційне управління
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Управління ризиками
Логістика
Техніко-економічний аналіз
Практика
Економічний аналіз підприємницької активності
Курсова робота з економічного аналізу підприємницької
активності
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Ділові управлінські системи
Проект з розширення підприємства
Інформаційні управлінські системи
Бакалаврська робота
«Управління інформаційним бізнесом»
Міжнародна економіка
Інноваційне управління
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Управління ризиками
Логістика
Виробництво засобів масової інформації
Інтернет маркетинг
Курсова робота з Інтернет маркетингу
Практика
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Інформаційні управлінські системи
Процес управління інформацією
Бізнес-планування на основі конкуренції та інформації
Бакалаврська робота
«Управління маркетинговою діяльністю»
Міжнародна економіка
Інноваційне управління
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Управління ризиками
Логістика
Інтернет маркетинг
Маркетингові дослідження
Курсова робота з маркетингових досліджень
Практика
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Управління маркетинговою діяльністю

15
3
6
6
3
3
6
6
12
6
3
3
3
3
6
3
15
3
6
6
3
3
6
6
6
3
12
3
3
3
3
6
15
3
6
6
3
3
6
6
6
3
12
3
3
3

Проект з управління маркетинговою діяльністю
Інформаційні управлінські системи
Бакалаврська робота
«Управління діловим оточенням»
Міжнародна економіка
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Управління ризиками
Основи конкуренції
Логістика
Техніко-економічний аналіз
Дослідження оточення організації
Курсова робота з дослідження оточення організації
Практика
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Сталий розвиток бізнесу
Проектування бізнесу та сталого розвитку його оточення
Інформаційні управлінські системи
Бакалаврська робота
«Управління діловими проектами»
Міжнародна економіка
Ділові проекти
Фінансові ринки та інституції
Багатонаціональні фінанси
Управління ризиками
Логістика
Управління інвестиціями
Курсова робота з управління інвестиціями
Техніко-економічний аналіз
Практика
Написання бакалаврської роботи
Економічна політика ЄС
Управління діловими проектами
Проектування та управління конкурентоспроможністю
підприємницької діяльності
Інформаційні управлінські системи
Бакалаврська робота

6
3
15
3
6
3
3
6
6
6
6
3
12
3
3
3
6
3
15
3
6
3
6
3
6
6
3
6
12
3
3
3
6
3
15

Магістерські програми, які пропонує Вільнюський технічний
університет імені Гедиміна: Менеджмент організацій (Business
Management); Економічна інженерія (Economics Engineering); Фінансова
інженерія (Finance Engineering); Управління нерухомістю (Real Estate
Management); Інформація та безпека інформаційних технологій
(Information and Information Technologies Security); Управління та
технології охорони навколишнього середовища (Environmental Protection
Technology and Management); Комп’ютерна інженерія (Computer
Engineering) та ін.

«Менеджмент організацій»
Програма навчання розрахована та 1,5 роки та становить 90 кредитів
ЄКТС. Навчання проходить англійською мовою. Детальна програма
навчання наведена у таблиці.
Дисципліни
Перший семестр
«Управління електронними засобами масової інформації»
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Методологія наукового дослідження
Написання магістерської роботи
Управління електронними ЗМІ
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
«Маркетинг»
Написання магістерської роботи
Теорія маркетингу
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Методологія наукового дослідження
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
«Управління організацією»
Написання магістерської роботи
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Управління змінами в організації
Методологія наукового дослідження
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
«Соціальне управління бізнесом»
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Написання магістерської роботи
Соціальна економіка
Методологія наукового дослідження
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
«Міжнародний бізнес»
Написання магістерської роботи
Теорія міжнародного бізнесу
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Методологія наукового дослідження
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
«Корпоративно-фінансове управління»
Написання магістерської роботи
Фінанси для керівників: поглиблений курс
Кількісні та експертні методи вирішення проблем
Методологія наукового дослідження
Одна дисципліна за вибором: теорія інновацій; інжиніринг прибутку та
ризику
Другий семестр
«Управління електронними засобами масової інформації»

ЄКТС

7
6
3
7
7
3
7
7
6
7
3
7
7
6
7
7
3
7
6
7
3
7
7
6
7
3
7
7
6
7

Теорія організації
Написання магістерської роботи
Практика
Цифрові рішення світових комунікацій
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
«Маркетинг»
Написання магістерської роботи
Практика
Маркетингові технології
Теорія організації
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
«Управління організацією»
Теорія організації
Написання магістерської роботи
Практика
Управління кризовими ситуаціями в організації
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
«Соціальне управління бізнесом»
Теорія організації
Написання магістерської роботи
Практика
Сталий діловий розвиток
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
«Міжнародний бізнес»
Написання магістерської роботи
Практика
Міжнародне управління
Теорія організації
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
«Корпоративно-фінансове управління»
Написання магістерської роботи
Практика
Фінансові системи
Теорія організації
Одна дисципліна за вибором: економічна інтеграція ЄС; управлінські
інформаційні технології
Третій семестр
«Управління електронними засобами масової інформації»
Магістерська робота
Управління електронними засобами масової інформації та основі знань
«Маркетинг»
Магістерська робота
Міжнародний маркетинг та комунікації
«Управління організацією»
Магістерська робота
Розвиток організаційного потенціалу ведення переговорів

7
3
6
7
7
3
6
7
7
7
7
3
6
7
7
7
3
6
7
7
3
6
7
7
7
3
6
7
7
7

24
6
24
6
24
6

«Соціальне управління бізнесом»
Магістерська робота
Ринок праці

24
6
«Міжнародний бізнес»

Магістерська робота
Міжнародний маркетинг та комунікації
«Корпоративно-фінансове управління»
Магістерська робота
Управління інвестиційними проектами

24
6
24
6

Університет ім. Александраса Стульгінскіса
Aleksandro Stulginskio Universitetas
http://asu.lt/
Університет ім. Александраса Стульгінскіса – це державний вищий
навчальний заклад, заснований у 1924 р. Розташований університет в
Норейкішкесе поблизу Каунаса. На сьогоднішній день в університеті
навчаються більше 6 тис. студентів.
Університет ім. Александраса Стульгінскіса має досягнення в таких
областях, як харчові науки, сільське господарство, лісове господарство,
управління водними та земельними ресурсами, розвиток біоенергетики та
машинобудування, зміна клімату і раціональне використання природних
ресурсів. Ці ступені бакалаврату, магістратури та докторантури визнаються в
усьому світі і мають високий рівень еквівалентності.
Місією університету є поширення наукових знань, прагнення до
споживання безпечної та здорової їжі; забезпечення повноцінного
середовища проживання для кожного громадянина Литви. Однак місія
університету виходить за рамки країни. Даний навчальний заклад приймає
дуже багато міжнародних студентів і ділиться знаннями з ними.
Бакалаврські програми, які пропонує Університет ім. Александраса
Стульгінскіса: Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and Finance);
Управління сільськогосподарським бізнесом (Agricultural Business
Management); Економіка сектору сільського господарства (Agricultural
Economics); Логістика та торгівля (Logistics and Commerce); Управління
розвитком сільських районів (Management of Rural Development) та ін.
«Логістика та торгівля»
Програма навчання розрахована на 3,5 роки та становить 210 кредитів
ЄКТС. Навчання за програмою здійснюється як литовською та і англійською
мовами за вибором студента. Програма навчання наведена у таблиці.
Дисципліни
Філософія
Основи ділової мови
Розвиток суспільства
Психологія
Ділова іноземна мова
Математика
Прикладна інформатика
Вступ до фаху

ЄКТС
3
3
3
3
3
6
6
3

Мікроекономіка
Економічне право
Соціологія
Макроекономіка
Ділова іноземна мова: рівень вище середнього
Статистика
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Підприємництво
Розвиток бізнесу
Міжнародна торгівля
Бізнес-планування та оцінювання
Торговельні контракти
Ділові комунікації
Поведінка споживача
Транспорт організація управління складами
Фінанси
Логістичне обладнання та технології
Управління логістикою
Торговельне управління
Логістичне бізнес-адміністрування
Роздрібний маркетинг
Управління проектами в логістиці та торгівлі
Бакалаврська робота
Навчальна практика на логістичних та торговельних підприємствах
Виробнича практика
Професійне стажування
Управління персоналом
Менеджмент
Управління якістю
Основи фінансового менеджменту

6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
4
6
4
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
12
3
6
6
3
6
4
4

Магістерські програми, які пропонує Університет ім. Александраса
Стульгінскіса: Бухгалтерський облік та фінанси (Accounting and Finance);
Управління сільськогосподарським бізнесом (Agricultural Business
Management); Якість та безпека харчових продуктів рослинного
походження (Quality and Safety of Food Plant Raw Materials); Управління
земельними ресурсами (Land Management) та ін.
«Бухгалтерський облік та фінанси»
Програма навчання розрахована на 2 роки та становить 120 кредитів
ЄКТС. Навчання за програмою здійснюється як литовською та і англійською
мовами за вибором студента. Програма навчання наведена у таблиці.
Дисципліни
Фінансові теорії
Управління фінансами підприємствами І
Управління фінансами підприємствами ІІ
Управлінський облік
Фінансові ринки та інституції

ЄКТС
6
6
6
6
6

Управління фінансовими інвестиціями
Страхування та банківська справа
Управління інвестиційним портфелем
Ділове стратегічне управління І
Оцінка діяльності фінансових інституцій
Прикладна економетрика
Науковий проект
Інновації
Ділове стратегічне управління ІІ
Прикладні дослідження
Теорія бухгалтерського обліку
Міжнародне регулювання бухгалтерського обліку
Міжнародне регулювання аудиторської діяльності
Методологія наукового дослідження
Магістерська робота

6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
30

Клайпедський університет
Klaipėdos universitetas
www.ku.lt/
Клайпедський університет – державний вищий навчальний заклад,
розташований в місті – порту Клайпед. Університет був сформований в січні
1991 року на основі філій найбільших ВНЗ Литви, які до цього
функціонували в місті Клайпед. Перший набір склав 1,8 тис. студентів, які
навчалися на трьох факультетах: природничо-гуманітарному, морському та
педагогічному. Університет пропонує ступінь бакалавра за 58
спеціальностями, ступінь спеціаліста за 3, магістра за 56 спеціальностями. В
основному навчання здійснюється на литовській мові. До структури
університету входять 4 факультети (медичний, морських технологій та
природничих наук, педагогічних та гуманітарних наук, соціальних наук), 5
інститутів (морський, тривалого навчання, мехатроніки, Інститут планування
та дослідження навколишнього середовища Балтійського узбережжя,
Інститут археології та історії Балтійського регіону) та Академія мистецтв.
Університет підтримує програми мобільності студентів, тому підписані
договори про співпрацю за програмою Erasmus + з університетами країн
Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Великобританії, Естонії, Іспанії, Ісландії, Італії,
Латвії, Польщі, Мальти, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Франції, Румунії,
Словаччини, Фінляндії, Швеції, Туреччини, Німеччини. Щороку в
університеті навчається приблизно 80 іноземних студентів. Щорічно 120
студентів Клайпедського університету на один або два семестри їдуть
вчитися або проходити практику за кордоном.
Бакалаврські програми, які пропонує Клайпедський університет:
Прикладна статистика (Applied Statistics); Інформатика (Informatics);
Відпочинок та туризм (Recreation and Tourism); Державне управління
(Public Administration); Англійська філологія (English Philology) та ін.
«Відпочинок та туризм»
Чотирирічна програма навчання англійською мовою викладання.
Програма навчання наведена у таблиці.
Семестр
Перший

Дисципліни
Філософія
Охорона здоров’я

ЄКТС
3
3

Ділова англійська мова
3
Управління інформацією
5
Професійна етика
8
Основи туризму та рекреації
8
Ділова англійська мова
3
Туристична структура
8
Навчальна практика І
6
Другий
Історія туризму
5
Географія туризму
8
Дослідження відпочинку та туризму І
7
Культурний спадок
8
Дослідження відпочинку та туризму ІІ
7
Третій
Основи права в туризмі
5
Одна дисципліна за вибором
3
Економіка відпочинку та туризму
6
Психофізіологічні рекреаційні процеси та здоров’я населення
5
Дослідницький проект І
7
Четвертий
Методика планування та проведення екскурсій
6
Дві дисципліни за вибором
6
Управління відпочинком та туризмом
8
Практика І
6
Події у сфері відпочинку та туризму
7
П’ятий
Туристичне планування
6
Одна дисципліна за вибором
3
Курортна справа
7
Практика ІІ
6
Маркетинг
у
сфері
відпочинку
та
туризму
6
Шостий
Одна дисципліна за вибором
3
Курсова робота
8
Публічний виступ та підготовка до нього
3
Управління та адміністрування у сфері гостинності
7
Фінанси та облік
6
Сьомий
Туристичні інвестиційні проекти
8
Одна дисципліна за вибором
3
Написання бакалаврської роботи
3
Дві дисципліни за вибором
6
Одна дисципліна за вибором: оздоровчий туризм; міський
7
Восьмий
туризм; сільський туризм; сталий туризм
Бакалаврська робота
17
Дисципліни за вибором: іспанська мова; італійська мова; французька мова; німець мова;
російська мова; латинська мова; технічний переклад з англійської мови; управління
соціальними та навчальними інституціями; міжкультурна психологія; прикладна
статистика; етика; історія цивілізацій; риторика; цивільний захист; зміни клімату;
лідерство; фізична активність та дозвілля; естетика та ін.

Магістерські програми, які пропонує Клайпедський університет:
Регіональне управління (Regional Governance); Менеджмент організацій
(Business Management); Інформатика (Informatics); Міжнародний туризм
та івентивний менеджмент (International Tourism and Events Management)
та ін.

«Менеджмент організацій»
Дворічна програма навчання англійською мовою викладання. Програма
навчання наведена у таблиці.
Семестр

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Дисципліни
Методи стратегічного управління
Система лідерства
Методологія проектування бізнесу
Дослідницький проект І
Одна дисципліна за вибором: стратегічний маркетинг; ділова
логістика; методологія управління персоналом
Сталий діловий розвиток
Інвестиційне управління
Статистичні методи в управлінні
Дослідницький проект І
Одна дисципліна за вибором: управління послугами; ділове
оцінювання; маркетингові дослідження
Організаційний та культурний розвиток
Інноваційні стратегії
Ділові комунікації та прийняття рішень
Дослідницький проект І
Одна дисципліна за вибором: менеджмент; управління
змінами в організації; міжнародний туристичний бізнес
Магістерська робота

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30

«Міжнародний туризм та івентивний менеджмент»
Програма навчання англійською мовою викладання розрахована на 1,5
роки. Програма навчання наведена у таблиці.
Семестр
Перший

Другий

Третій

Дисципліни
Івентивний менеджмент та інновації
Методологія дослідження івентивного туризму
Туристична політика та корпоративне управління
Управління туристичними дестинаціями
Написання магістерської роботи
Проектна робота
Івентивний маркетинг
Фінансове управління подіями, фінансування та спонсорство
Міжнародне управління персоналом
Написання магістерської роботи
Стажування на туристичному підприємстві
Магістерська робота

ЄКТС
9
6
6
3
6
6
6
9
3
6
9
21

