
МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«Економіка / Economics» (мова навчання – англійська) 

(денна форма навчання) 

Навчальний рік 2018/2019 

 

1 Спеціальність 051 Економіка 

2 Освітня 

програма 

 

Економіка / Economics 

2а За наявності 

спеціалізацій в 

межах освітніх 

програм 

 

- 

2б Тип освітньої 

програми 

Освітньо-наукова 

3 Отримуваний 

ступінь 

Магістр 

4 Передбачені 

кваліфікації 

Академічна: магістр з економіки 

Професійна: економіст 

5 Кількість 

навчальних 

семестрів, обсяг 

програми в 

кредитах ECTS 

 

 

4 семестри, 120 кредитів 

6 Мова навчання англійська 

7 Початок 

навчання 

2018 рік 

8 Кінець 

навчання 

2020 рік 

9 Кількість місць 

(ліцензійний 

обсяг) 

20 

9а в тому числі 

наявність місць 

державного 

замовлення 

- 

10 Вартість 

навчання за 

контрактом 

58800 грн - за 1 рік навчання 

(ціна актуальна станом на 2017-2018 навчальний рік) 

11 Предмети, що 

вивчаються 

(основні фахові) 

Advanced Microeconomics; Advanced Macroeconomics; 

Mathematical Methods in Economics; Advanced Econometrics; 

Industrial Organization; Long-Run Development; New Political 

Economy; Behavioral and Experimental Economics; Advanced 

Theory of Taxation; Advanced International Trade; Advanced 

Economic History; Methodology and Organization for 

Economic Research; Professional and Corporate Ethics; 



Advanced Statistics / Strategic Management; 

Commercialization of Intellectual Property / Labor Economics: 

Theory and Applications New Keynesian Macroeconomics / 

Game Theory; Monetary Theory / Environmental Theory; 

Institutional Economics / Dynamic Stochastic General 

Equilibrium Models; Public Economics / Time Series Analysis. 

12 Наявність 

виробничої 

практики 

Виробнича практика відсутня. Програмою передбачено 

Науково-дослідна практика (4 тижні) 

13 WEB – сторінка 

освітньої 

програми, 

кафедри, 

факультету 

 Освітня програма: 

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/ 

masters-programme-in-economics/  

 Кафедра: 

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/  

 Факультет: 

http://econom.univ.kiev.ua/  

 

Магістерська освітня програма «Економіка / Economics» готує фахівців, які успішно 

працюють в державних та місцевих органах влади, установах суспільного сектору; 

некомерційних організаціях, благодійних фондах; консалтингових, аналітичних, 

наукових і освітніх закладах; комерційних організаціях, що співпрацюють з 

державними органами. Після закінчення програми студенти:  

 набудуть здатність застосовувати економічну теорію та економічні інструменти 

для вирішення практичних проблем та інтерпретації економічних явищ;  

 отримають витончене розуміння фундаментальних економічних принципів, 

застосування математичних методів та моделювання, а також навички 

великомасштабного аналізу даних;  

 матимуть розвинені комунікативні навички у вирішенні економічних питань, які 

розглядаються вітчизняною або міжнародною аудиторією;  

 отримають комплексну підготовку, щоб працювати самостійно та в 

міждисциплінарному середовищі;  

 набудуть навички стратегічного мислення, творчого мислення та навички 

вирішення проблем;  

 матимуть можливість застосовувати економетричні методи до мікро- та 

макроекономічних даних та самостійно представляти огляди стану знань у конкретній 

галузі;  

 вмітимуть критично пояснювати поточні дослідження в галузі поведінкової та 

експериментальної економіки, фінансової та міжнародної економіки, макроекономіки, 

регулювання, конкуренції та сталого економічного розвитку.  

 

 
Контакти керівника та адміністратора освітньої програми 

 

ОСЕЦЬКИЙ Валерій Леонідович 

+38(044) 521-35-80 

КОЛОША Василина Василівна 

+38(097) 600-88-62 

  

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/%20masters-programme-in-economics/
http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/%20masters-programme-in-economics/
http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/
http://econom.univ.kiev.ua/


MASTER’S EDUCATIONAL PROGRAMME 

«Economics»  

(full time) 

Academic year 2018/2019 

 

1 Specialty 051 Economy 

2 Educational 

programme 
 

Economics 

2а In the presence 

of specialization 

within the 

educational 

programme 

 

 

- 

2b Type of 

educational 

programme 

 

Educational and scientific 

3 Acquiring  

degree 

Master 

4 Expected 

qualifications 

Academic: MSc in Economics 

Professional: Economist 

5 Number of 

academic 

semesters, 

program volume 

in credits ECTS 

 

 

4 semesters, 120 credits 

6 Learning 

language 

English 

7 Beginning of 

training 

2018  

8 Completion of 

training 

2020  

9 License volume 20 

9а including the 

availability of 

places for 

government 

contract 

- 

10 Cost of training 

contract 

58800 UAH per 1 year of training 
(the price is actual for the 2017-2018 academic year) 

11 Subjects Advanced Microeconomics; Advanced Macroeconomics; 

Mathematical Methods in Economics; Advanced Econometrics; 

Industrial Organization; Long-Run Development; New Political 

Economy; Behavioral and Experimental Economics; Advanced 

Theory of Taxation; Advanced International Trade; Advanced 



Economic History; Methodology and Organization for 

Economic Research; Professional and Corporate Ethics; 

Advanced Statistics / Strategic Management; 

Commercialization of Intellectual Property / Labor Economics: 

Theory and Applications New Keynesian Macroeconomics / 

Game Theory; Monetary Theory / Environmental Theory; 

Institutional Economics / Dynamic Stochastic General 

Equilibrium Models; Public Economics / Time Series Analysis. 

12 Availability of 

business practice 

Business practice is not included 

The program provides scientific research practice (4 weeks) 

13 WEB – pages  Educational programme: 

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/ 

masters-programme-in-economics/  

 Department: 

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/  

 Faculty: 

http://econom.univ.kiev.ua/  

 

The programme provides in-depth knowledge of economic theory and quantitative 

methods with skills of their application, which is highly valued by business leaders and 

policy-makers. The primary focus lies on developing analytical and logical problemsolving 

understanding and competences that prepare students for a job at the public authorities, 

research institutes, banks, financial companies, and the international organisations. 

Upon completing the programme students will: 

 acquire ability to apply economic theory and economic tools to handle practical 

problems and interpret economic phenomena;  

 gain sophisticated understanding of fundamental economic principles, 

application of mathematical methods and modelling, and skills of large-scale data analysis;   

 develop their communicating skills in dealing with economic issues that are 

under consideration of the domestic or international audiences;   

 undergo the comprehensive training to work independently and in the 

multidisciplinary environment; 

 grow their strategic thinking skills, creative thinking and problem-solving skills; 

 be able to apply econometric methods to micro- and macroeconomic data and 

independently present overviews of the state of knowledge in a particular field; 

 be able critically explain current research in behavioural and experimental 

economics, financial and international economics, macroeconomics, regulation, competition 

and sustainable economic development.  

The Master’s degree in Economics provides opportunities to join consultancy firms, 

banks, insurance companies as an analyst, a consultant or a strategist or join the international 

or governmental organizations in research work. One can opt for teaching Economics or start 

doing PhD in any top university. 

 
Manager and Administrator of the Education Program Contact detail 

 

Valerii Osetskyi 

+38(044) 521-35-80 

Vasylyna Kolosha 

+38(097) 600-88-62 

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/%20masters-programme-in-economics/
http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/magistracy/%20masters-programme-in-economics/
http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/
http://econom.univ.kiev.ua/

