НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ВНЗ ФІНЛЯНДІЇ
За даними досліджень міжнародної програми оцінювання студентів PISA
(Program for International Student Assessment), фінська система освіти є однією з
кращих у світі. Безкоштовне навчання, мовні курси, привітні фіни, нові та
цікаві можливості – це навчання у Фінляндії.
Історія розвитку фінських університетів сягає своїм корінням у XVII
століття. На сьогоднішній день країна володіє однією з найрозвиненіших мереж
ВНЗ у Європі, а її авторитет у сфері вищої освіти є загальновизнаним у всьому
світі.
Університети та інститути Фінляндії постійно підтримують високий
рівень якості освіти. Це стосується як викладання, так і науково-дослідної
роботи, а також створення комфортних умов для навчання та проживання
студентів і аспірантів.
Доброзичливе ставлення професорсько-викладацького складу, широкий
вибір навчальних курсів, у тому числі, англійською мовою, дозволяє залучати у
Фінляндію значну кількість іноземних студентів.

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

Гельсінський університет
Helsingin yliopisto
https://www.helsinki.fi/fi
Гельсінський університет – це державний університет Фінляндії,
заснований у 1640 р. як Королівська академія Турку, який на той час належав
Шведський Імперії. Тільки у 1829 р. академія була перенесена до міста
Гельсінкі.
Університет є найстарішим та найбільшим у Фінляндії та пропонує
найбільший вибір дисциплін. Університет складається з 11 факультетів –
сільськогосподарський, гуманітарний, педагогічний, біологічний, факультет
права, медичний, фармацевтичний, науковий, соціологічний, теологічний,
ветеринарний – та 11 дослідницьких інститутів.
Гельсінський університет є одним з найкращих міждисциплінарних
дослідницьких університетів у світі. Високоякісні дослідження, які проводять в
університеті, створюють нові знання для навчання різноманітних спеціалістів у
різних галузях, а також для використання у суспільному прийнятті рішень та у
ділових колах.
Університет зараховує студентів за результати вступних екзаменів, і
тільки 15% абітурієнтів стають студентами. Університет також відомий своєю
двомовністю – викладання здійснюється шведською та фінською мовами; крім
того, повсюдно використовується англійська мова. Щороку кількість іноземних
студентів, що вступають до Гельсінського університету, складає приблизно 1,5
тис. осіб, а студентів за обміном – 1 тис. осіб.
Гельсінський університет має міцні міжнародні зв’язки, які нараховують
80 угод про співробітництво з вищими навчальними закладами на різних
континентах. Вчені Гельсінського університету користуються великим попитом
у якості експертів у міжнародних наукових товариствах, на конференціях та у
сфері наукових публікацій.
В університеті працюють майже 4 тис. вчених та викладачів; навчаються
35 тис. студентів; університету належить 4 корпуси в Гельсінкі та ще 20 – в
інших містах Фінляндії.

Магістерські програми, які пропонує Гельсінський університет:
Міжнародне комерційне право та міжнародне публічне право (International
Business Law and Public International Law); Статистика* (Statistics); Засоби
масової інформації та глобальний зв'язок (Media and Global Communication);
Наука про європейську інтеграцію (European Studies); Демократія та
глобальні перетворення (Democracy and Global Transformations); Економічна
та соціальна історія (Economic and Social History); Економіка* (Economics);
Економіка, держава та суспільство (Economy, State and Society) та ін.
«Міжнародне комерційне право та міжнародне публічне право»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Програма
представлена на факультеті права. Навчання за програмою здійснюється
англійською мовою. Програмою передбачено дві спеціальності «Міжнародне
комерційне право» та «Міжнародне публічне право». Структура програми
наступна: загальні дисципліни (8 ЄКТС), обов’язкові дисципліни (30 ЄКТС);
дисципліни за вибором (12 ЄКТС); поглиблений курс навчання (70 ЄКТС).
Детальна інформація наведена у таблиці.
Міжнародне комерційне право
Міжнародне публічне право
Загальні дисципліни (8 ЄКТС)
Обов’язкові дисципліни (30 ЄКТС):
Обов’язкові дисципліни (30 ЄКТС):
 Договірне право та споживче право (8  Основи міжнародного права (4 ЄКТС);
ЄКТС);
 Міжнародне договірне право (4 ЄКТС);
 Комерційне право (10 ЄКТС);
 Міжнародне право, яке регулює права
 Комерційне вирішення спорів (6 ЄКТС);
людини (6 ЄКТС);
 Письмовий семінар (6 ЄКТС).
 Права міжнародних організацій (4 ЄКТС);
 Міжнародне право та застосування сили (6
ЄКТС);
 Письмовий семінар (6 ЄКТС).
Дисципліни за вибором (12 ЄКТС)
Поглиблений курс навчання (70 ЄКТС):
 Фінальний екзамен (10 ЄКТС);
 Дослідницький семінар (10 ЄКТС);
 Магістерська робота (50 ЄКТС).

«Демократія та глобальні перетворення»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Програма
представлена на факультеті соціальних наук. Навчання за програмою
здійснюється англійською мовою. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни
Філософія політики
Наукові методи дослідження: поглиблений курс
Науково-практичний семінар «Демократія та глобальні трансформації»
Конфлікти з приводу світового панування
Робочий семінар «Світова політика»
Дві дисципліни за вибором з переліку (кожна дисципліна становить 10
ЄКТС):
 Дослідження Європейського Союзу;
 Порівняльне дослідження політичних інститутів та політичних дій;

ЄКТС
5
5
5
5
5
20

 Дослідження демократії;
 Дослідження нерівностей.
Теорія та методологія досліджень у світовій політиці
Теоретичні орієнтації в умовах миру та конфліктів
Дослідження миру та конфліктів
Теоретичні орієнтації у світовій політичній економії
Світова політична економія та світове управління
Семінарські заняття по написанню магістерської роботи
Дисципліни за вибором, список яких надається щороку
Магістерська робота

10
5
5
5
5
10
25
40

«Економіка, держава та суспільство»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Програма
представлена на факультеті соціальних наук. Навчання за програмою
здійснюється англійською мовою. Структура програми наведена у таблиці.
Дисципліни
Перший рік
Іноземна мова за вибором: чеська, естонська, фінська, угорська, польська,
російська або сербська
Обов’язкові дисципліни (студент має обов’язково набрати 24 кредити
ЄКТС):
 Кількісні методи дослідження (6 ЄКТС);
 Кількісні методи дослідження: поглиблений курс (6 ЄКТС);
 Поняття даних та аналіз даних (6 ЄКТС);
 Політичний аналіз (6 ЄКТС);
 Міжнародна макроекономічна політика (12 ЄКТС);
 Політичний аналіз (6 ЄКТС);
 Історичні методи та підходи (12 ЄКТС);
 Політична соціологія (6 ЄКТС).
Додаткові дисципліни, які студент може вивчати за бажанням окрім
основної програми: політекономія та міжнародний бізнес (12 ЄКТС);
порівняльний аналіз в соціально-політичних дослідженнях (6 ЄКТС);
дослідження сучасної культури (6 ЄКТС); основи літератури та культури (12
ЄКТС).
Дисципліни за вибором (студент має обов’язково набрати 24 кредити
ЄКТС): економіка охорони здоров’я та народонаселення (6 ЄКТС); торгівля
та прямі іноземні інвестиції (6 ЄКТС); корпоративне управління (6 ЄКТС);
фінанси підприємства та інвестиції: ринки, що розвиваються (6 ЄКТС);
фінансовий розвиток (6 ЄКТС); причини, наслідки та контроль: корупція та
державне управління (12 ЄКТС); громадський вибір – приватний інтерес (6
ЄКТС); економіка та політика країн, що розвиваються (6 ЄКТС); економіка
прав власності (6 ЄКТС); енергія, технологія та інновації (6 ЄКТС); політика
та суспільство балтійський країн (6 ЄКТС); імперії, націоналізм та комунізм
(6 ЄКТС); державне управління та демократія у Центральній та Східній
Європі (6 ЄКТС); створення сучасної України (12 ЄКТС); нації, ідентичність
та влада у Центральній та Східній Європі (6 ЄКТС); політика ПівденноСхідної Європи (6 ЄКТС); пострадянські політики (6 ЄКТС); російська
політика (12 ЄКТС); етно-політичні конфлікти у Центральній та Східній
Європі (6 ЄКТС); соціологія релігії (6 ЄКТС); міграція в ЄС (6 ЄКТС) та ін.
Другий рік
Магістерська робота

ЄКТС
12

24

-

24

30

Іноземна мова за вибором: чеська, естонська, фінська, угорська, польська,
російська або сербська
Дисципліни за вибором (студент має обов’язково набрати 18 кредитів
ЄКТС): економіка охорони здоров’я та народонаселення (6 ЄКТС); торгівля
та прямі іноземні інвестиції (6 ЄКТС); корпоративне управління (6 ЄКТС);
фінанси підприємства та інвестиції: ринки, що розвиваються (6 ЄКТС);
фінансовий розвиток (6 ЄКТС); причини, наслідки та контроль: корупція та
державне управління (12 ЄКТС); громадський вибір – приватний інтерес (6
ЄКТС); економіка та політика країн, що розвиваються (6 ЄКТС); економіка
прав власності (6 ЄКТС); енергія, технологія та інновації (6 ЄКТС); політика
та суспільство балтійський країн (6 ЄКТС); імперії, націоналізм та комунізм
(6 ЄКТС); державне управління та демократія у Центральній та Східній
Європі (6 ЄКТС); створення сучасної України (12 ЄКТС); нації, ідентичність
та влада у Центральній та Східній Європі (6 ЄКТС); політика ПівденноСхідної Європи (6 ЄКТС); пострадянські політики (6 ЄКТС); російська
політика (12 ЄКТС); етно-політичні конфлікти у Центральній та Східній
Європі (6 ЄКТС); соціологія релігії (6 ЄКТС); міграція в ЄС (6 ЄКТС) та ін.

12

18

* Інформація про навчальні програми «Статистика» та «Економіка» не
представлена на офіційному сайті університету.

Університет Аалто
Aalto-yliopisto
http://www.aalto.fi/fi/
Університет Аалто – це державний вищий навчальний заклад, який
створено у 2010 році у результаті об’єднання трьох ВНЗ Гельсінкі: Школи
Економіки (заснована у 1904 р.), Технологічного Університету (заснований у
1849 р.) та Університету Мистецтва та Дизайну (заснований у 1871 р.).
Університет названо на честь видатного архітектора Алвара Аалто. Союз трьох
університетів відкрив нові можливості для міждисциплінарних наукових
досліджень. Аалто поєднує в собі сучасні підходи до освіти, передові технології
та, одночасно, більше ніж 300-літню історію. Університетські містечка, які
включають в себе, як правило, учбові приміщення, науково-дослідні інститути,
житлові приміщення для студентів, бібліотеки, аудиторії та їдальні розташовані
в Гельсінкі, Еспо, Лахті, Міккелі, Порі та Вааса.
Університет Аалто має наступні факультети: кіно та телебачення; засобів
масової інформації; дизайну та мистецтва; школа економіки; хімії та
матеріалознавства; електроніки; автоматизації та комунікацій; інженерії та
архітектури; інформації та природознавства.
За програмами бакалаврату студенти навчаються 3-4 роки, за програмами
магістратури – 1-2 роки. Також Університет Аалто пропонує програми доктора
філософії та доктора наук.
На сьогоднішній день в університеті навчаються більш ніж 20 тис.
студентів та працюють приблизно 4,6 тис. адміністративного персоналу.
Магістерські
програми,
які
пропонує
Університет
Аалто:
Бухгалтерський облік (Accounting); Комп’ютери, комунікації та
інформатика (Computer, Communication and Information Sciences);
Корпоративні комунікації (Corporate Communication); Економіка (Economics);
Підприємництво та управління інноваціями (Entrepreneurship and Innovation
Management); Фінанси (Finance); Управління інформацією та послугами
(Information and Service Management); Управління та міжнародний бізнес
(Management and International Business); Маркетинг (Marketing); Економіка
нерухомості (Real Estate Economics) та ін.

«Фінанси»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма представлена
Школою бізнесу Університету Аалто. За програмою передбачено дві
спеціальності: «Фінанси підприємства» та «Фінансові ринки».
Дисципліни за спеціальністю «Фінанси підприємства»: аналіз та
відбір інвестиційних проектів; злиття та поглинання; теорія агентських
відносин; інвестиційний банкінг та отримання коштів від первинних ринків;
фінансування проектів та торгівлі; структура капіталу; дивідендні рішення;
інвестиційний та комерційний банкінг; управлінське консультування;
фінансове та корпоративне планування функцій промислових підприємств.
Дисципліни за спеціальністю «Фінансові ринки»: детермінанти цін на
цінні папери; управління портфелем цінних паперів; поведінкові фінанси та
психологія інвестора; венчурний капітал; управління ризиками; цінові опціони,
ф’ючерси та інші фінансові похідні; управління інвестиціями та стратегіями;
венчурний капітал та ринок прямих інвестицій; управління ризиками.
«Маркетинг»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма представлена
Школою бізнесу Університету Аалто.
Програма навчання складається з чотирьох основних курсів –
стратегічний маркетинг, стійкий маркетинг, роздрібний маркетинг,
споживча культура та курсів за вибором – стратегії підприємства сфери
обслуговування, бренди в стратегічному маркетингу, управління інноваційними
продажами, цифровий маркетинг, поведінка споживача в області дизайну та
моди, маркетинг моди, психологія споживача.
Теми, які входять до основного курсу «Стратегічний маркетинг»:
роль маркетингу в корпоративних стратегіях; методи управління;
конкурентні переваги та ефективність бізнесу; роль маркетингу в
забезпеченні сталого лідерства та суспільно-відповідальне прийняття рішень;
навички та аналітичні підходи до побудови ефективних бізнес-моделей;
комерціалізація прибуткових інновацій.
Теми, які входять до основного курсу «Стійкий маркетинг»: роль
маркетингу в стійкому суспільстві; створення позитивного впливу та
суспільство та навколишнє середовище; визначення стійких маркетингових
можливостей; маркетингові стратегії; визначення соціальних, економічних та
природних факторів при формування маркетингової стратегії; застосування
принципів сталого маркетингу в підприємницькому контексті.
Теми, які входять до основного курсу «Роздрібний маркетинг»:
ринково-орієнтоване створення вартості в роздрібному бізнесі; управління
роздрібною торгівлею та каналами постачання; роздрібні концепції та бізнесмоделі; роздрібний маркетинг; управління ланцюгами постачання в роздрібній
торгівлі; розробка, впровадження та аналіз цифрових маркетингових
стратегій з використанням електронних засобів масової інформації.

Теми, які входять до основного курсу «Споживча культура»:
споживче суспільство; культурне дослідження споживчого попиту;
дослідження індивідуальності; соціальні та культурні аспекти споживчої
поведінки; створення цінностей для клієнтів, компаній та суспільства в
цілому.
«Економіка нерухомості»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма представлена
Школою інжинірингу Університету Аалто. Структура програми наведена у
таблиці.
Дисципліни
Право, яке регулює екологічні аспекти ведення бізнесу
Ринки комерційної нерухомості та їх аналіз
Експлуатація та обслуговування об’єктів нерухомості та професійне
управління будівлями
Права власності, кадастр та планування
Економіка нерухомості
Економіка міста для ринку нерухомості
Шість дисциплін з переліку на вибір (кожна дисципліна становить 5
кредитів ЄКТС):
 Основи кадастрового опису власності
 Комерційне право
 Законодавство в області охорони навколишнього середовища
 Будівництво об’єктів нерухомості
 Бізнес та підприємництво у сфері нерухомості
 Фінансування у сфері нерухомості
 Інвестиційний аналіз у сфері нерухомості
 Обов’язкові поглинання у сфері нерухомості
 Основи економіки нерухомості
 Оцінка та компенсація у сфері нерухомості
Дисципліни за вибором, список яких надається щороку перед початком
знять
Магістерська робота

ЄКТС
5
5
5
5
5
5

30

30
30

«Управління інформацією та послугами»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма представлена
Школою бізнесу Університету Аалто. За програмою передбачено три
спеціальності: «Бізнес-аналітика», «Інформаційні системи» та «Логістика та
управління послугами».
Дисципліни за спеціальністю «Інформаційні системи»: управління та
розвиток бізнес-процесів з використанням інформаційних систем та мереж;
інформаційні системи в бізнесі; електронна комерція та програмне
забезпечення для бізнесу; ефективне управління інформаційними ресурсами;
використання інформаційних систем; застосування технологій для підтримки
конкретних потреб бізнесу.

Дисципліни за спеціальністю «Логістика та управління послугами»:
управління та розвиток виробництва; розподіл та постачання; закупівлі та
обслуговування операцій підприємства; управління ланцюгами постачання в
різних операційних середовищах; розробка та обслуговування операцій; моделі
та політика управління запасами; управління якістю; бізнес-моделі; мережева
економіка; контроль та проектування складних логістичних ланцюгів;
управління проектами.
Дисципліни за спеціальністю «Бізнес-аналітика»: споживний аналіз на
традиційних та цифрових ринках; управління ризиками; управління
фінансовими ризиками; освоєння нових технологій для запуску нових продуктів
та послуг; аналіз даних для використання у бізнесі, технологіях та
конкурентній розвідці; кількісні моделі; інформаційні та комунікаційні
технології для різних методів аналізу.

Університет Східної Фінляндії
University of Eastern Finland, UEF
http://www.uef.fi
Університет Східної Фінляндії – це державний університет на сході
Фінляндії, який має кампуси в містах Куопіо, Йоенсуу та Савонлінна.
Університет створено 1 січня 2010 року шляхом об’єднання Університету
Куопіо (засновано у 1972 р.) та Університету Йоенсуу (засновано у 1969 р.).
Університет Східної Фінляндії – це один з найбільших наукових
університетів Фінляндії. Чисельність студентів становить 15 тис. осіб та в
університеті працюють приблизно 2,8 тис. співробітників.
Університет Східної Фінляндії пропонує навчання за більше ніж 100
спеціальностями. До складу університету входять чотири факультети:
філософський факультет; факультет природничих наук та лісового
господарства; факультет охорони здоров’я; факультет суспільних та
економічних наук.
Університет Східної Фінляндії має широкі міжнародні зв’язки та
контактні мережі. Університет проводить активну роботу в рамках програм
обміну дослідженнями, викладачами та студентами. Університет має також
двосторонні договори про співпрацю з більш ніж 100 вищими навчальними
закладами по всьому світу.
Магістерські програми, які пропонує Університет Східної Фінляндії:
Міжнародний бізнес та управління продажами (International Business and
Sales Management); Управління інноваціями (Innovation Management);
Екологічна політика та право (Environmental Policy and Law); Міжнародна
економіка та правові ресурси (International Economic and Resources Law);
Інформаційні технології (Information Technology) та ін.
«Міжнародний бізнес та управління продажами»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Структура програми наведена
у таблиці.
Дисципліни
Академічні та методологічні навички
Дві дисципліни за вибором (кожна дисципліна становить 6 ЄКТС):

ЄКТС
14
12

 Робота з міжнародних продажів
 Проведення кампанії з міжнародних продажів
 Міжкультурні комунікації та ведення переговорів
Дві дисципліни за вибором (кожна дисципліна становить 6 ЄКТС):
 Інтернаціоналізація управління продажами
 Міжнародне співробітництво та електронні канали збуту
 Світове управління брендом
Дві дисципліни за вибором (кожна дисципліна становить 6 ЄКТС):
 Лідерство в міжнародних продажах
 Стратегічне управління продажами у світовому контексті
 Світові тенденції в міжнародному бізнесі та управлінні продажами
Дисципліни за вибором, список яких щороку надається перед початком
занять
Семінари з написання магістерської роботи
Магістерська робота

12

12

30
10
30

«Управління інноваціями»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою.
Програма навчання включає в себе наступні дисципліни: вступ до
програми (3 ЄКТС); аналіз інтерв’ю та текстів (6 ЄКТС); дослідження
управління інноваціями (6 ЄКТС); інноваційна культура (6 ЄКТС);
комерціалізація знань (6 ЄКТС); методи в інноваційному менеджменті (6
ЄКТС); оновлення організації (6 ЄКТС); управління змінами (6 ЄКТС); соціальні
інновації та стратегія (6 ЄКТС); здоров’я та благополуччя в бізнесі (6 ЄКТС)
та ін.
Також обов’язковою складовою програми навчання є відвідування
семінару по написанню магістерської роботи (4 ЄКТС) та написання
магістерської роботи (30 ЄКТС).
«Міжнародна економіка та правові ресурси»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. За програмою передбачено дві
спеціальності: «Міжнародні правові ресурси та політика» та «Міжнародне
економічне право та політика». Програма навчання представлена у таблиці.
Програма навчання
Вступ до міжнародної економіки та правових ресурсів (4 ЄКТС)
Спеціальність «Міжнародні правові
Спеціальність «Міжнародне економічне
ресурси та політика»
право та політика»
Обов’язкові дисципліни:
Обов’язкові дисципліни:
 Міжнародні бізнес-контракти (5 ЄКТС);
 Міжнародні бізнес-контракти (5 ЄКТС);
 Публічне право ЄС (5 ЄКТС);
 Публічне міжнародне право (5 ЄКТС);
 ВТО:
навколишнє
середовище,  ВТО:
навколишнє
середовище,
екологічно-чиста енергетика та природні екологічно-чиста енергетика та природні
ресурси (5 ЄКТС).
ресурси (5 ЄКТС);
Дисципліни за вибором (студент має  Порівняльне право (5 ЄКТС).
набрати 40 ЄКТС):
Дисципліни за вибором (студент має
 Публічне міжнародне право (5 ЄКТС);
набрати 40 ЄКТС):
 Закони в державах – членах ЄС (5 ЄКТС);  Права на інтелектуальну власність в

 Міжнародне право та політика у сфері
енергетики (5 ЄКТС);
 Право та політика ЄС у сфері енергетики
(5 ЄКТС);
 Право та продовольча політика (5 ЄКТС);
 Цілі, принципи та тлумачення права ЄС (5
ЄКТС);
 Міжнародне ринкове право (5 ЄКТС);
 Конкурентне право ЄС (5 ЄКТС);
 Економічне та інституційне європейське
право (5 ЄКТС);
 Ведення переговорів за контрактом (5
ЄКТС);
 Консультування клієнтів (5 ЄКТС);
 Інтернет-злочинність (5 ЄКТС);
 Основи держави та права РФ (5 ЄКТС).

продовольчій сфері (5 ЄКТС);
 Права на інтелектуальну власність та
міжнародна торгівля (5 ЄКТС);
 Право та Інтернет (5 ЄКТС);
 Інтернет-злочинність (5 ЄКТС);
 Право ЄС у продовольчій сфері (5
ЄКТС);
 Право та продовольча політика (5 ЄКТС);
 Право та політика захисту тварин (5
ЄКТС);
 Цілі, принципи та тлумачення права ЄС
(5 ЄКТС);
 Ведення переговорів за контрактом (5
ЄКТС);
 Консультування клієнтів (5 ЄКТС);
 Міжнародне ринкове право (5 ЄКТС);
 Конкурентне право ЄС (5 ЄКТС);
 Економічне та інституційне європейське
право (5 ЄКТС);
 Основи держави та права РФ (5 ЄКТС).
Семінари з написання магістерської роботи та захист магістерської роботи
(40 ЄКТС)
Дисципліни за вибором: політика та закони, які застосовуються у зв’язку з глобальним
потеплінням (5 ЄКТС); екологічна та соціальна оцінка впливу навколишнього середовища
(5 ЄКТС); законодавство у сфері охорони навколишнього середовища (4 ЄКТС);
міжнародне законодавство у сфері охорони навколишнього середовища (5 ЄКТС);
міжнародне водне право (5 ЄКТС); міжнародне право та лісове господарство (5 ЄКТС);
філософія та права людини (5 ЄКТС); закон про зайнятість ЄС (5 ЄКТС); правова
культура Росії (5 ЄКТС); основні концепції кримінального права (5 ЄКТС); скандинавське
та порівняльне кримінальне право (5 ЄКТС); продукти харчування та суспільство (5
ЄКТС); нові виклики в науці про рослинництво (4 ЄКТС); ринки та політики у сфері
біоенергетики (6 ЄКТС).

Університет Йювяскюля
Jyväskylän yliopisto
https://www.jyu.fi/
Університет Йювяскюля – це третій за величиною державний університет
Фінляндії, який розташовано в місті Йювяскюля. Університет Йювяскюля
засновано у 1934 р. на основі Вчительської гімназії – першого вищого
фінськомовного учбового закладу для підготовки вчителів, відкритого у місті у
1863 р.
До складу Університету Йювяскюля входять сім факультетів (в тому
числі єдиний в країні факультет фізичної культури), на яких навчаються 15 тис.
студентів з майже 100 країн світу. Велика мережа обміну студентів та
викладачів нараховує більш ніж 350 зарубіжних університетів.
Йювяскюля – це привабливе місто, особливо для навчання, в якому
поєднуються висока якість освіти та наукової діяльності, сучасні технології,
безпечне та стабільне суспільство, унікальна північна природа та ландшафт, а
також різноманітні види спорту та культурні заходи.
Університет Йювяскюля у співпраці з Союзом студентів пропонує
іноземним студентам ряд послуг, включаючи розміщення в студентських
квартирах, орієнтацій на програму тюторів (помічників студентів), програму
дружби з фінськими родинами, велику бібліотеку та комп’ютерний сервіс.
Можливості займатися спортом в Університеті Йювяскюля дуже великі:
від скелелазіння, сноубордінга до більш традиційних видів спорту, таких як
катання на лижах, аеробіка, йога та різноманітні ігри з м’ячем. Для любителів
музики та культури університет пропонує виступи університетського
симфонічного оркестру, декількох хорів та музичних груп, студентський театр
та рок-клуб, де також проходять гумористичні вечори та виступи театру
імпровізацій.
Магістерські програми, які пропонує Університет Йювяскюля:
Міжкультурні комунікації (Intercultural Communication); Банківська справа
та міжнародні фінанси (Banking and International Finance); Корпоративний
екологічний
менеджмент
(Corporate
Environmental
Management);
Міжнародний бізнес та підприємництво (International Business and
Entrepreneurship); Розвиток та міжнародне співробітництво (Development
and International Cooperation); Інновації у сфері послуг та управління (Service
Innovation and Management) та ін.

«Банківська справа та міжнародні фінанси»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма навчання
представлена у таблиці.
Дисципліни
Основи банківської справи
Прикладний аналіз часових рядів для фінансової економіки
Інвестування та ціноутворення на ринку цінних паперів
Похідні фінансові інструменти
Економіка курсу валют
Фінанси підприємства
Аналіз та оцінка фінансової звітності
Семінари з написання магістерської роботи
Магістерська робота
Дві дисципліни за вибором (кожна становить 6 ЄКТС):
 Поведінкові фінанси
 Міжнародні фінанси
 Корпоративне управління
 Управлінський облік
Дисципліни за вибором, список яких щороку надається перед початком
занять
Іноземна мова за вибором: фінська або/чи шведська

ЄКТС
6
6
6
6
6
6
6
3
35

12

25
4

«Міжнародний бізнес та підприємництво»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма навчання
представлена у таблиці.
Дисципліни
Світова економіка
Міжнародний бізнес
Інтернаціоналізація малих та середній підприємств
Конкурентна стратегія
Організаційне проектування
Стратегічне управління технологіями та інноваціями
Основи підприємництва
Стратегічне та підприємницьке лідерство
Інноваційний маркетинг
Венчурні лабораторії
Фінанси для бізнесу
Управлінський облік
Бізнес-аналіз
Семінар по написанню магістерської роботи
Методологія дослідження
Магістерська робота
Дисципліни за вибором:
 Підприємницька поведінка та компетентність (5 ЄКТС);
 Ведення сімейного бізнесу (5 ЄКТС);
 Управління відносинами з зацікавленими сторонами (6 ЄКТС);
 Корпоративне управління (7 ЄКТС).
Комунікативні навички

ЄКТС
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
3
3
35

11

3

Комплексні дослідження комунікацій
Фінська мова

4
3

«Інновації у сфері послуг та управління»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма навчання
представлена у таблиці.
Дисципліни
Обов’язкові дисципліни:
 Цифрові інновації у сфері послуг та дизайн
 Цифровий бізнес та нові технології
 Управління проектами та змінами
 Розробка систем: поглиблений курс
 Основи інформаційних систем
 Методи дослідження
Фінська мова
Дисципліни за вибором, список яких щороку надається перед початком
занять
Багато профільний груповий проект з інновацій у сфері послуг
Семінари з написання магістерської роботи
Магістерська робота
Спеціальність «Послуги та управління»
З переліку дисциплін студент має обрати три:
 Інновації у сфері послуг та управління: поглиблений курс;
 Бізнес-аналітика та управління великими масивами даних;
 Проектування та управління бізнес-процесами;
 Архітектура підприємства;
 Політика та стратегія.
Спеціальність «Послуги та розвиток»
З переліку дисциплін студент має обрати три:
 Інновації у сфері послуг та управління: поглиблений курс;
 Проектування та управління бізнес-процесами;
 «Хмарні» обчислення;
 Архітектура підприємства;
 Проектування послуг методом дослідження життєвих потреб.
Спеціальність «Послуги та безпека»
З переліку дисциплін студент має обрати три:
 Інновації у сфері послуг та управління: поглиблений курс;
 Проектування та управління бізнес-процесами;
 Управління інформаційною безпекою;
 Конфіденційність інформації.
Спеціальність «Послуги та соціальні мережі»
З переліку дисциплін студент має обрати три:
 Інновації у сфері послуг та управління: поглиблений курс;
 Соціальні мережі: поглиблений курс;
 Проектування та управління бізнес-процесами;
 Конфіденційність інформації;
 Соціальні мережі: теорія та практика.

ЄКТС

30

10
20
10
5
30

15

15

15

15

Університет Тампере
Tampereen yliopisto
http://www.uta.fi/
Університет Тампере – один з найкращих університетів країни, який
приділяє багато уваги розвитку технічний спеціальностей. Університет має
статус державного вищого навчального закладу. В університеті навчається
більш ніж 15 тис. студентів, та щороку більш ніж 1 тис. випускників отримують
ступінь магістра та 100 – докторський ступінь. Університет Тампере також є
основним роботодавцем міста для більш ніж 2 тис. осіб. Приблизно половина з
них – це дослідники та викладачі. Головний корпус розташований практично у
центрі міста.
Університет Тампере був заснований у 1925 р. в Гельсінкі як Вища
Народна Школа. Лише у 1966 р., переїхавши до Тампере, отримав право
називатися Університетом.
Регіон Тампере з населенням 430 тис. чол. є другим за чисельністю після
мегаполісу Гельсінкі. Саме місто Тампере, засноване у 1779 р., нараховує трохи
менше 200 тис. жителів. Крім Університету Тампере у місті також знаходяться
Технологічний університет (Tampere University of Technology) та два
університети прикладних наук (Tampere University of Applied Sciences, PIRAMK
University of Applied Science).
До складу університету входять шість факультетів: інформатики;
мистецтва; освіти; комерції та управління; соціальних наук та медицини. Кожен
факультет розміщений в окремій будівлі. Проте фактично кампус розташований
навколо головної будівлі. Крім того, медичний факультет має власний кампус
недалеко від найбільшої лікарні, університетської лікарні Тампере. Філіали
університету є в багатьох містах Фінляндії, наприклад, в Хямеєнлінні, Порі та
Сейняйокі.
Університет Тампере орієнтований, перш за все, на соціальні
дослідження. Факультет соціальних наук один з найстаріших факультетів,
заснований у 1949 р. Особлива увага приділяється проблемам між культурної
взаємодії. Університет Тампере приймає участь у програмі Joo-програма (JOOsopimus), тобто студент має право вивчати дисципліни в інших учбових
закладах. Таким чином, якщо предмет або курс з іншого учбового закладу
зацікавив студента, він має право відвідувати ці заняття. Вони безкоштовні та
будуть вказані в сертифікаті по завершенню навчання.
Магістерські програми, які пропонує Університет Тампере: Бізнескомпетенції (Business Competence); Дослідження Росії та Європи (Russian
and European Studies); Дослідження миру, посередництва та конфліктів

(Peace, Mediation and Conflict Research); Дослідження та інновації у вищій
освіті (Research and Innovation in Higher Education); Аудит та оцінка (Audit
and Evaluation); Управління безпекою (Security Management); Лідерство для
змін (Leadership for Change); Економіка державного сектору та державні
фінанси (Public Economics and Public Finance); Адміністрування
(Administrative Studies); Підприємництво (Business Studies) та ін.
«Бізнес-компетенції»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. Програма навчання
представлена у таблиці.
Дисципліни
Стратегічний маркетинг
Правові аспекти бізнесу
Бізнес-компетенції
Огляд бізнес-літератури та проведення дискусій
Магістерська робота
Чотири дисципліни за вибором з переліку (кожна становить 5 ЄКТС):
 Логіка послуг як основа для управління послугами;
 Бухгалтерські інформаційні системи;
 Стратегічний управлінський облік;
 Фінанси підприємства: поглиблений курс;
 Поведінкові фінанси;
 Процес інвестування;
 Критичні перспективи по ведення бухгалтерського обліку;
 Соціальний та екологічний облік та звітність.
Загальні дослідження для написання магістерської роботи
Стажування

ЄКТС
5
5
5
5
40

20

12
28

«Економіка державного сектору та державні фінанси»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється фінською мовою. Обов’язково за програмою
передбачено навчання в університеті – партнері за кордоном. Програма
навчання представлена у таблиці.
Дисципліни
Математична економіка
Економетрика
Макроекономіка
Мікроекономіка
Економіка державного сектору І
Аналіз витрат і вигод в сфері охорони здоров’я
Регіональна економіка та економіка міста
Економічна політика
Економіка державного сектору ІІ
Економіка в сфері охорони здоров’я
Навчання в університеті – партнері за кордоном
Магістерська робота

ЄКТС
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
15
40

«Дослідження миру, посередництва та конфліктів»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється англійською мовою. За програмою передбачено дві
спеціальності: «Аналітичні дослідження конфліктів» і «Вирішення конфлікту та
посередництво при становленні миру». Програма навчання представлена у
таблиці.
Дисципліни
ЄКТС
Основи дослідження миру та конфліктів І
5
Основи дослідження миру та конфліктів ІІ
5
Наукові методи дослідження
15
Теоретичні та філософські дослідження
10
Семінари з написання магістерської роботи
15
Магістерська робота
35
«Аналітичні дослідження конфліктів»
(студент повинен набрати 35 кредитів ЄКТС)
Підходи до аналітичного дослідження конфліктів
5
Людська мобільність в умовах дослідження миру та конфліктів
5
Візуальне дослідження проблем миру
5
Сила ідентичності: націоналізм, пам'ять та вирішення конфліктів
5
Етика миру, філософія та сучасність
5
Від колоніальних до постколоніальних конфліктів
5
Агресивна поведінка
5
Жорстоке поводження з дітьми та побутове насилля
5
Поняття жорстокості
5
Міжкультурна психологія
5
Роль ЗМІ під час кризи
5
Криза і травма: ПТСР та інші довгострокові ефекти
5
«Вирішення конфлікту та посередництво при становленні миру»
(студент повинен набрати 35 кредитів ЄКТС)
Культури, діалоги, конфлікти
5
Миротворці: індивідуальний підхід розуміння миру
5
Міжнародна розбудова миру: історичний та критичний підходи
5
Екологічні аспекти виникнення конфліктів та досягнення миру
5
Урегулювання регіональних конфліктів
5
Мирні зміни та розбудова спільної безпеки
5
Психологія миру: права людини та вирішення конфліктів
5
Конфліктологія: стратегії та практичні підходи
5
Конфліктологія: теорія та методи
5
Сила ненасильства
5
Вирішення конфліктів з міжкультурної точки зору
5
Мирні суспільства та система миру
5
Миротворчість та примирення
5

«Адміністрування»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється фінською мовою. За програмою передбачено
наступні спеціальності: «Адміністрування як наука», «Публічне право»,
«Управління державними фінансами», «Політика охорони навколишнього

середовища та регіонів», «Місцеве та регіональне управління». Програми
навчання за спеціальностями представлені у таблиці.
Дисципліни
«Адміністрування як наука»
Сучасні підходи та моделі державного управління
Наукові дослідження
Розвиток людських ресурсів та зростання наукового капіталу
Розвиток в організаціях
Професійне управління
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Публічне право»
Адміністративне право
Конституційне право
Місцеве публічне право
Закони у сфері фінансів ЄС
Європейське публічне право
Юридичні принципи роботи муніципальної служби
Правові методи дослідження
Науково-дослідний семінар з публічного права
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Управління державними фінансами»
Адаптація інформації з фінансової звітності в галузі державного управління
Теорії та практика використання аудиторських методів
Системи державних фінансів
Управління державними фінансами та еволюція адміністративних структур
Регіональна економіка та економіка міста
Основи та дослідження оцінки державного сектора
Методи дослідження в управлінні державними фінансами
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Політика охорони навколишнього середовища та регіонів»
Політичні процеси: практики та інструменти
Простір, місце та час
Дослідження та теорія
Політика охорони навколишнього середовища та регіонів: поглиблений
курс
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Місцеве та регіональне управління»
Місцеві зміни та управління
Інноваційні парадигми та динаміка відновлення
Міжнародні відносини корпоративного управління муніципалітетів та
регіонів
Європа в перехідний період

ЄКТС
10
10
5
10
5
5
40
35
10
10
10
5
5
5
5
15
5
40
10
5
5
5
5
5
5
5
5
40
40
10
10
10
10
5
40
35
10
10
5
5

Місцеве та регіональне управління
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором

10
5
40
35

«Підприємництво»
Дворічна програма навчання, що становить 120 кредитів ЄКТС. Навчання
за програмою здійснюється фінською мовою. За програмою передбачено
наступні спеціальності: «Бухгалтерський облік», «Відповідальна ділова
практика», «Управління та організація», «Міжнародне страхування та
управління ризиками», «Маркетинг», «Підприємницьке право та податкове
право», «Економіка». Програми навчання за спеціальностями представлені у
таблиці.
Дисципліни
«Бухгалтерський облік»
Мовні та комунікативні навички
Основи методології дослідження в галузі управління та бухгалтерського
обліку
Основи бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової
звітності І
Управлінський облік та людська поведінка
Аудит
Основи бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової
звітності ІІ
Інформаційні системи в бухгалтерському обліку
Група рахунків І
Стратегічний управлінський облік
Група рахунків ІІ
Аналіз фінансової звітності
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Відповідальна ділова практика»
Мовні та комунікативні навички
Етичне лідерство
Теорія зацікавлений осіб та управління
Управлінські комунікації
Соціальний та економічний облік та звітність
Критичні перспективи в бухгалтерському обліку
Прикладне право та економіка
Актуальні питання соціального забезпечення
Управління ризиками підприємства
Відповідальна ділова практика
Відповідальна ділова практика: сучасні підходи
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Управління та організація»
Мовні та комунікативні навички
Сучасні тренди в лідерстві
Стратегічне лідерство

ЄКТС
10
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
40
15
10
5
5
5
10
5
5
5
5
5
10
40
10
10
5
5

Етичне лідерство
Управлінські комунікації
Стратегічне управління
Бізнес-компетенції
Теорія зацікавлений осіб та управління
Організаційна теорія
Організаційний розвиток та консультування
Управління та організація
Управління послугами
Бізнес-моделі та створення вартості послуги
Управління та організація: сучасні підходи
Магістерська робота
Дисципліна за вибором
«Міжнародне страхування та управління ризиками»
Мовні та комунікативні навички
Міжнародна соціальна безпека
Міжнародні страхові ринки та перестрахування
Управління страховими організаціями
Інвестиційна діяльність страхових організацій
Управління ризиками підприємства
Управління ризиками та нагляд за фінансовими інститутами
Соціальна безпека: сучасні підходи
Пенсійні схеми пов’язані з заробітком
Типи страхування
Основи методології дослідження в галузі управління та бухгалтерського
обліку
Практичний тренінг
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Маркетинг»
Мовні та комунікативні навички
Стратегічне управління брендом
Застосування маркетингових досліджень
Маркетингова теорія
Споживання та основи споживчої поведінки
Стратегічний маркетинг
Стратегічне управління взаємовідносинами з клієнтами
Магістерська робота
Дисципліни за вибором
«Підприємницьке право та податкове право»
Мовні та комунікативні навички
Актуальні проблеми в комерційному праві
Правові методи дослідження
Право, яке регулює діяльність компаній
Договірне право
Трудове право
Ринкове та конкурентне право
Право та економіка І
Право та економіка ІІ
Економіка як наука

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
40
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
40
15
10
10
5
5
10
5
5
40
30
10
5
5
5
5
5
10
5
5
5

Підприємницьке оподаткування
Оподаткування доданої вартості
Міжнародне оподаткування
Європейське податкове право
Магістерська робота

5
5
5
5
40
«Економіка»

Мовні та комунікативні навички
Математична економіка
Економетрика
Макроекономіка
Макроекономіка
Економіка державного сектору
Економіка праці
Аналіз витрат та вигод у сфері охорони здоров’я
Регіональна економіка та економіка міста
Економічна політика
Фінансова економетрика
Економіка праці: сучасні підходи
Економіка державного сектору: сучасні підходи
Магістерська робота

10
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
40

