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Європейська інтеграція є головним пріоритетом зовнішньої політики України і базується на
реформах у політичній, соціальній, економічній та правовій сферах. Україна активізує свою
участь у глобальних світогосподарських процесах, внаслідок чого все більше
поглиблюються її економічні зв’язки із багатьма країнами світу. Для проведення
кардинальних економічних реформ державі потрібні висококваліфіковані фахівці з економіки і,
зокрема, з міжнародної економіки.
Підготовку фахівців з міжнародної економіки започатковано у Національному
транспортному університеті у 2009 році. Освітня
програма «Міжнародна економіка»
орієнтована на підготовку високоосвічених і конкурентоспроможних економістів-міжнародників,
що володіють знаннями і уміннями, необхідними для роботи у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Програма передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов.
Випускники мають реальну можливість успішного працевлаштування!
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Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра, зможуть працювати на
підприємствах транспорту України та в представництвах іноземних транспортних компаній,
на підприємствах інших галузей економіки країни у відділах зовнішньоекономічної
діяльності, маркетингу, плановому і фінансовому відділах, у страхових та інвестиційних
компаніях, аудиторських і ріелтерських фірмах, банківських установах, кредитних
організаціях, а також в інших структурах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.
Строк навчання на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців за денною
та 4 роки 10 місяців за заочною формою здобуття освіти; на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра,
здобутого як за спорідненою, так і за будь-якою іншою спеціальністю, – 1 рік 10 місяців за
денною та 2 роки 10 місяців за заочною формами.
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Випускники університету, які здобудуть ступінь магістра , зможуть працювати на
підприємствах транспорту України та в представництвах іноземних транспортних компаній, на
підприємствах інших галузей економіки країни, пов’язаних з міжнародною діяльністю, на посадах,
зокрема, спеціаліста – аналітика з ринкових досліджень, економіста, консультанта з міжнародних
економічних питань; у департаментах та закордонних представництвах міжнародних установ та
організацій в якості експертів, референтів, а також у закладах вищої освіти викладачами
економічних
дисциплін.
Строк навчання
на основі освітнього ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за цією ж
спеціальністю
(напрямом,
який
відповідає
обраній
спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого за цією ж або спорідненою
спеціальністю, на основі освітнього ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом, який не відповідає обраній
спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, освітнього ступеня магістра, здобутого за іншою
спеціальністю, – 1 рік 4 місяці (денна та заочна форми
здобуття освіти).
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ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІКУМІВ ТА КОЛЕДЖІВ
МОЖЛИВИЙ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ

СКОРОЧЕНИМ СТРОКОМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого
бакалавра, здобутого як за однією зі споріднених, так і за будь-якою іншою спеціальністю.
1. С ПОРІДНЕНІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

освітнього ступеня молодшого бакалавра, на основі

Строк навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого
яких можливий вступ за державним замовленням:
спеціаліста, освітнього ступеня
➢ «Економіка»;
молодшого бакалавра, здобутого як
➢ «Економіка підприємства»;
за спорідненою, так і за будь-якою
іншою спеціальністю, –
➢ «Прикладна статистика».
1 рік 10 місяців за денною та
2. На основі будь-яких ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ , крім перелічених, 2 роки 10 місяців за заочною
вступ можливий тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб. формами.
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Протягом навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалаврів студенти вивчають
✓ Психологію та професійну етику
✓ Господарське право
✓ Національну економіку

✓ Оптимізаційні методи та моделі

✓ Мікроекономіку
✓ Макроекономіку

✓ Зовнішньоекономічну діяльність
підприємства

✓ Міжнародну економіку

✓ Міжнародний економічний аналіз

✓ Економіку підприємства

✓ Міжнародне економічне право

✓ Проєктний аналіз

та інші дисципліни, які формують необхідні
для успішної професійної діяльності
компетентності.

✓ Логістику
✓ Міжнародні фінанси
✓ Міжнародний маркетинг
✓ Оцінку потенціалу підприємства

✓ Економіку і організацію міжнародних
перевезень
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Протягом навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
студенти вивчають:
✓ Міжнародні стратегії економічного розвитку ✓ Контролінг
✓ Міжнародні кредитно-розрахункові та
✓ Глобальну економіку
валютні операції
✓ Міжнародний менеджмент
✓ Міжнародну економічну безпеку
✓ Методологію наукових досліджень
✓ Міжнародну торгівлю та інтеграційну
та інші дисципліни, які формують необхідні
політику
для успішної професійної
✓ Бізнес-стратегії міжнародних компаній
діяльності компетентності.
✓ Міжнародну економічну статистику
✓ Іноземну мову професійного спрямування
✓ Бізнес-планування зовнішньоекономічної
діяльності підприємства
✓ Міжнародну конкурентну політику України і
конкурентоспроможність підприємства
✓ Інноваційний розвиток підприємства

8

9

Кафедра економіки має
комп’ютерний клас, обладнаний
сучасною технікою, мультимедійною
дошкою та проєктором.
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Навчальний план передбачає проходження студентами практики на
провідних підприємствах автотранспортної галузі України.

ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД»

Комунальне підприємство
«Київпастранс»
Комунальне підприємство «Київдорсервіс»

Корпорація «УкрАВТО»

Група компаній «НІКО»
ПАТ «Автомобільна компанія
«Укртранс»
Компанія «Сканія Україна»

Дилерські центри компанії
«Шкода»
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Випусковою для спеціальності «Економіка» (освітня програма
«Міжнародна економіка») є кафедра економіки, яка заснована ще в
60-х роках минулого століття. Від 2005 року кафедру очолює Козак
Людм ил а
С т еп ан і вн а ,
професор,
член-кореспондент
Транспортної академії України, заслужений працівник освіти України.
Л. С. Козак – автор понад
250 наукових
та
навчальнометодичних праць, серед яких монографії, підручники та навчальні
посібники. Підготувала плеяду кандидатів економічних наук.
Нагороджена Орденом «Зірка слави. Економіка України»,
міжнародною
Україно-французькою
нагородою
«Орден
Королеви Анни «Честь Вітчизни», медалями «За трудову
звитягу», «До 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Кабінету
Міністрів України та Київського міського голови, Подяками Прем'єрміністра України, нагрудними знаками МОН України «Петро Могила»
та «Відмінник освіти України»; лауреат Всеукраїнської премії «Жінка
ІІІ тисячоліття».

Завідувач кафедри
професор Козак Л.С.
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На кафедрі економіки сформовано
висококваліфікований
професорськовикладацький колектив, який об’єднує
36 працівників: 6 професорів, 20
доцентів,
7 старших викладачів, 3 асистенти.
Багатьох викладачів кафедри за плідну
роботу
відзначено
професійними
нагородами, зокрема нагрудним знаком
МОН
України
«Відмінник
освіти
України», нагрудним
знаком МОН
України «Петро Могила»,
нагрудним
МіністерстваУкраїни», нагрудним
транспорту та зв’язку України «Почеснийзнаком
автотранспортник
знаком МОН України «За наукові досягнення».
Кафедра залучає фахівців дорожньо-транспортної галузі, Національної академії
наук України, Транспортної академії України до освітнього процесу. Захисти
кваліфікаційних робіт магістрів проходять на провідних підприємствах транспорту.
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Від 2013 року на базі ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД» – провідного
підприємства на ринку міжнародних перевезень – функціонує філія кафедри економіки
Національного транспортного університету, робота якої спрямована на зміцнення
зв’язків науки з виробництвом, підвищення ефективності практичної підготовки
студентів, залучення до науки талановитої молоді, максимального наукового та
кадрового забезпечення потреб автотранспортних підприємств у фахівцях з економіки.
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Кафедрою економіки плідно проводиться науково-дослідна та видавнича
діяльність.
Науково-педагогічний колектив кафедри економіки разом зі студентами активно
долучається до виконання науково-дослідних робіт, наукових конференцій і
семінарів: міжнародних, всеукраїнських, університетських. Викладачі кафедри
підтримують наукові та творчі зв’язки з вітчизняними і зарубіжними науковими
установами та закладами освіти, серед яких Харківський національний автомобільнодорожній університет, Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Одеська національна
морська академія, Віденський економічний університет (Австрія), Падерборнський
університет (Німеччина), Тбіліський державний університет економічних відносин
(Грузія), Кутаїський університет права і економіки (Грузія) тощо.
Основна тема науково-дослідної роботи кафедри на 2021–2025 рр. – «Сучасна
парадигма інноваційного розвитку транспортного комплексу України».
На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. Протягом
2005–2021 років підготовлено 23 кандидати економічних наук. Сьогодні в аспірантурі
навчаються 15 аспірантів.
Професорсько-викладацький колектив кафедри результативно працює над
виданням навчальних посібників та навчально-методичних розробок, які спрямовані
на удосконалення освітнього процесу і його комп’ютеризацію. Протягом 2005–2021 рр.
надруковано
понад
600 науково-методичних праць.
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Наукові можливості для студентів
Всеукраїнські та
міжнародні конференції
Конкурси наукових робіт
Міжнародні наукові
проєкти
Публікація результатів
досліджень
Аспірантура,
докторантура
та захист дисертацій
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У бібліотеці Національного транспортного університету студенти можуть отримати необхідні для
навчання підручники, навчальні посібники, методичні розробки. Сьогодні фонд бібліотеки – це
універсальне зібрання наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань, який налічує
понад 554 000 примірників на традиційних та електронних носіях інформації.
На вебсторінці бібліотеки (http://www.library.ntu.edu.ua) розміщено генеральний електронний каталог.
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється цілодобово.
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Студмістечко Національного транспортного університету розташовано у Печерському
районі міста Києва. П’ять гуртожитків студентського містечка забезпечують житлом всіх
іногородніх студентів, які потребують поселення у гуртожиток під час навчання.
У студмістечку є все необхідне для нормального проживання та навчання, працюють
медпункт, стоматологічний кабінет, у гуртожитках налагоджено локальну комп’ютерну
мережу та Wi-Fi. На території студмістечка знаходиться відкритий спортивний майданчик
для занять міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом, фітнесом.
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В університеті для студентів працюють
їдальня, буфети та кафе «Кадет»
з помірними цінами і
смачними стравами.
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У сучасному спортивному комплексі Національного
транспортного університету з ігровими та тренажерними
залами, плавальним басейном студенти можуть безкоштовно
займатися у спортивних секціях з:
• волейболу,
• баскетболу,
• футболу,
• бадмінтону,
• плавання,
• легкої атлетики,
• гирьового спорту,
• настільного тенісу,
• боротьби,
• шахів.
Велику популярність має
мотоспорт – університетська команда
відома всій Україні та за її межами.
.
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У Центрі студентської творчості
та дозвілля НТУ працюють творчі
колективи:
• Клуб веселих і найкмітливіших,
• вокальна студія,
• хореографічна студія,
• студія художнього слова.
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Центр підготовки водіїв автомобілів Національного
транспортного університету здійснює підготовку водіїв
за категоріями «А1», «В», «C1», «C», «D».
У Центрі підготовки водіїв є сучасна матеріальна база:
✓ клас з вивчення правил дорожнього руху,
✓ клас будови автомобіля і охорони праці,
✓ комп’ютерні класи для практичних занять з правил
дорожнього руху (ПДР),
✓ лабораторія транспортних засобів.
Навчання слухачів з практичних навиків управління
проводиться на сучасних транспортних засобах:
легкових, вантажних автомобілях та автобусах.
Центр підготовки водіїв НТУ має власний автодром
для практичних занять.
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Студенти Національного транспортного університету можуть
пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у
Національному
університеті
оборони
України
імені
Івана
Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два
роки (чотири семестри та літні військові збори).
Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти
фізичних, юридичних осіб.
Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати
факультетів Національного транспортного університету.

Строки подання документів і проведення конкурсного відбору
уточнюються щороку.

Детальна інформація щодо умов вступу
на навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу: http://nuou.org.ua/
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Національний транспортний університет:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,
тел. (044) 280-82-03,
e-mail: general@ntu.edu.ua
Приймальна комісія:
каб.119 б, тел. (044) 280-54-09
Деканат факультету економіки та права:
каб. 207, тел. (044) 288-71-00
Кафедра економіки:
каб. 313, 314, тел. (044) 280-30-16

