
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
 

Шановні наші абітурієнти, 
 

Прийшла пора Вам обирати свій хліб, 

Щиро запрошує і від душі в студенти, 

Авторитетний, славний наш НУБіП! 

 
Освітньо-професійна програма    

    «Прикладна економіка» 
 

Спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА» 
 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 

«Регіональна економіка» 

 

 
 

Магістерська програма 
«Регіональна економіка»  

сприяє отриманню знань, необхідних для: 
 

• успішного вирішення комплексних завдань у 

сфері управління проектами регіонального 
розвитку;  

• розроблення концепцій регіонального 
розвитку;  

• концепції розвитку територіальних громад; 

• управління галузевими, регіональними та 
спільними для кількох країн мережами в сфері 
економіки виробництва; 

• здійснення наукових досліджень;  

• консультування регіональних учасників, 
розвитку партнерських відносин. 

 
 

 
 
 

 

 

магістерська програма 

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 
 

Вступ здійснюється на базі диплому 
«Бакалавра» або «Спеціаліста» будь-якого 

напряму підготовки 

Форма навчання: денна, заочна 

Вступний іспит: 

1. Економічна теорія (додаткове вступне 
випробування) 

2. Комплекс фундаментальних і професійно-
орієнтованих дисциплін  

3. Єдиний вступний іспит з іноземної мови  
 
Набір студентів здійснюється на підставі 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

З правилами прийому можна ознайомитись на сайті  

НУБіП України: http:www.nubip.edu.ua  

Додаткову детальну інформацію можна отримати у 
приймальній комісії НУБіП України за адресою: м. Київ, 
вул. Генерала Родімцева, 19 навчальний корпус № 1 

тел.: (044)258-42-63; (044)527-83-08 

Електронні адреси для спілкування: 
приймальної комісії університету: 

vstup@nubip.edu.ua 
кафедри глобальної економіки: 

globeco@nubip.edu.ua 

       
Умови зарахування: прийом на магістерську 
програму здійснюється на базі освітньої програми 
«Бакалавр» або «Спеціаліст» здобутого за будь-
яким напрямом підготовки за кошти фізичних 
(юридичних) осіб, успішного проходження 
додаткових вступних випробувань з урахуванням 
середнього бала диплома бакалавра та 
результатів ЗНО. 
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    «Прикладна економіка» 

 

          Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА» 
 

        Освітній ступінь «МАГІСТР»  
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Економічний факультет Кафедра глобальної 
економіки 

03041 м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 11 

навч. корпус № 10,  
кімн. 301 

тел. (044 527-86-48) 

03041 м. Київ, 
 вул. Героїв Оборони, 11 

навч. корпус № 10,  
кімн. 308 

тел. (044 527-66-48) 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 
 

Місія Університету створювати, систематизувати, 

зберігати і поширювати сучасні наукові знання для 

покращення якості життя людей; готувати фахівців 

європейського і світового рівня інтелектуального та 

особистісного розвитку. 

НУБіП займає 3-є місце по рейтингу ЗВО                       

м. Києва і 6-е місце в Україні серед усіх 

університетів 

 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
На економічному факультеті діє програма 
закордонного безкоштовного стажування у 
провідних закордонних університетах США, 
Німеччини, Республіки Польща, Чехії, Словаччини, 
а також спільний проект «подвійних дипломів», за 
яким студенти отримують державні дипломи 
українського та європейського зразка.   

КАФЕДРА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Сьогодні кафедра глобальної економіки – 
це компас у світ економічних знань, що веде 

шляхом подальшого засвоєння  
фахових дисциплін 

    

 
На кафедрі успішно функціонують 

студентські наукові гуртки: 
 

«Глобалізація та європейська інтеграція» 
«Регіоноведення» 

     «Європейські студії» 
 

Магістр з прикладної 
економіки здатен 

вирішити комплексні 
завдання у сфері 

підвищення 
конкурентоспроможності 

аграрного бізнесу; 
застосовувати 

перспективні методи 
економіко-

математичного моделювання; здійснювати розробку 
інвестиційних проектів, управління їх реалізацією, на 
основі використання сучасних методів фінансового 

менеджменту, аналізу й прогнозування розвитку 
товарних ринків 

 

На кафедрі функціонує  

навчально-наукова лабораторія  

«AGMEMOD» 
 

 

 

 

AGMEMOD партнерство 
29 партнерів з університетів та сільськогосподарських 

дослідницьких інститутів Європи 

 

 

 

 

 

 

 

Від заснування кафедру 

очолює доктор економічних 

наук, заслужений працівник 

сільського господарства 

України, доктор економічних 

наук, професор 

Вдовенко Наталія Михайлівна 


