
Метою підготовки фахівців за спеціалізацією 

«Економіка європейської інтеграції» в рамках  

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

є отримання знань з теорії та практики в ключових 

сферах економічної інтеграції в Європейському 

Союзі в умовах економічної асоціації України з ЄС. 

Навчальні дисципліни 

Бакалаврська програма  

«Економіка європейської інтеграції»  

(викладання українською мовою): 

 Економіка Європейського Союзу 

 Соціально-економічна політика в ЄС 

 Фінансові системи європейських країн 

 Єдиний внутрішній ринок ЄС 

 Конкурентна політика ЄС 

 Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі 

європейських країн 

 Фондовий ринок ЄС 

 Енергетична та транспортна політика ЄС 
 

Магістерська програма  

«Економіка європейської інтеграції»  

(викладання англійською мовою): 

 Валютна інтеграція в ЄС   

(Monetary Integration in the EU) 

 Єдина сільськогосподарська політика ЄС 

(Common Agricultural Policy of the EU) 

 Міграційна політика ЄС  

(EU Migration Policy) 

 Європейське матеріальне право  

(European Material Law) 

 Економічна інтеграція України з ЄС 

(Economic Integration of Ukraine and the EU) 

 Спільна комерційна політика ЄС 

(Common Commercial Policy of the EU) 

 

Про університет та інститут 

Навчальний процес здійснюється в Інституті 
міжнародних відносин (ІМВ) Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка на базі кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних 
відносин  та інших кафедр Інституту. Навчання в 

ІМВ дає цілу низку переваг: 

 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка в цілому та Інститут 

міжнародних відносин, зокрема, мають високий 

авторитет в Україні та серед університетів та 

наукових центрів зарубіжжя, що позитивно 

впливає на авторитет дипломів про вищу освіту, 
здобуту у ньому, та полегшує 

працевлаштування випускників. Університет 

має давню історію і був заснований у 1834 р. 
Щороку в ньому навчається близько 24 тис. 

студентів; 

  Інститут (спочатку як факультет) 

функціонує з 1944 р. і має найбільший серед 

вищих навчальних закладів України досвід 

підготовки фахівців-міжнародників та має 

тривалий досвід викладання і наукових 

досліджень у сфері європейської інтеграції; 

 Інститут міжнародних відносин має 

висококваліфікованих викладачів, здатних 

забезпечити необхідну якість навчання; 

 
 Інститут міжнародних відносин має 

належну матеріально-технічну базу (один з 

кращих в Україні навчальний корпус, власну 
бібліотеку, їдальню, гуртожиток, спортивну залу 

зі спортивними майданчиками, комп'ютерне 

забезпечення, сучасні технічні засоби навчання 
тощо), що створює умови для якісного 

навчального процесу, побуту та дозвілля 

студентів; 

 Інститут має давні традиції, досвід і славу 

навчання студентів іноземним мовам (більше 20 
мов), без чого неможлива  якісна підготовка 

міжнародника. Курси спеціалізації «Економіка 

європейської інтеграції» в магістратурі 

викладаються англійською мовою, що дає 
можливість випускникам кращі можливості для 

роботи у багатомовному середовищі.  

 випускаюча кафедра світового 

господарства і міжнародних економічних 

відносин має досвід викладання (заснована у 
1974 р.) та участі у міжнародних проектах 

INTAS, TEMPUS, TACIS; одна з перших в 

Університеті запровадила англомовні 

магістерські програми; спеціалізація 

«Економіка європейської інтеграції» була 

започаткована у 2000 р.; завідувач кафедри на 
сьогодні реалізує проект «Університетські курси 

з економіки європейської інтеграції» за 

підтримки програми ЄС Жана Моне; 



 бакалавр з міжнародних економічних 
відносин зможе завершити навчання в 

магістратурі нашого інституту, а після вступити 

до аспірантури,  захистити кандидатську та 
докторську дисертацію; 

 активно функціонують Наукове товариство 
студентів та аспірантів, Рада студентів, Рада 

студентів гуртожитку, Молодіжна фундація 

ЮНЕСКО, молодіжна секція Київського 

маркетингового клубу, політико-дипломатичний 
клуб «Ambassador», кіно-клуб, дебатний клуб, 

наукові студентські гуртки. Проводяться 

загально-інститутські культурні, спортивні та 

інтелектуальні заходи.  Виходить студентська 

газета «Міжнародник». 

Наші випускники працюють: 

 на виконавчих посадах у центральних 

органах і установах України та 90 країн;  

 у міжнародних економічних міжурядових та 

неурядових організаціях Європи; 

 у транснаціональних корпораціях та інших 

бізнес-структурах в Україні та закордоном, у 

тому числі у європейських країнах; 

 у вищих навчальних закладах та наукових 

установах України та інших країн Європи. 

  

Умови прийому  

Інформація про правила прийому на навчання 

розміщена на: http://univ.kiev.ua/ua/abit  

 

Викладачі 

Викладання блоку дисциплін спеціалізації 

забезпечують д.е.н., проф. О.І. Шнирков; к.е.н., 

доц. М.М. Відякіна; к.ю.н., доц. І.В. Влялько; 
к.е.н., доц. А.М. Копистира; к.е.н., доц. 

В.Є. Намонюк; к.е.н., доц. Д.М. Русак; к.е.н., доц. 

Р.Д. Стаканов; к.е.н., доц. Н.В. Фаренюк; к.е.н., 
доц. О.А. Чугаєв.  

Наша адреса: 

Інститут міжнародних відносин  
Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1 

Тел.: (+38044) 481-44-37; 481-45-12 
Факс: (+38044) 484-69-04 

Адреса в Internet: http://www.iir.edu.ua 
Е-mail: office@iir.kiev.ua 

  

          
 

За підтримки програми «Навчання впродовж життя» 
Європейського Союзу 

 

Публікація здійснена в рамках виконання проекту програми 
Жана Моне №542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH  

«Університетські курси з європейської економічної інтеграції»  

(грантова угода N°2013-3086/001-001) 
 

Цей проект одержав фінансування за підтримки Європейської 

Комісії. Ця публікація відображає точки зору авторів, а 
Європейська Комісія не може бути відповідальною за будь-

яке використання інформації, що міститься у виданні. 

 

 

 

      
   

 
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

БАКАЛАВРСЬКА І МАГІСТЕРСЬКА 

ПРОГРАМИ  

 
 

«ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ» 
 

 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!!! 
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