
                                   
 

 
 

          
 

 

(спеціальність 051 “Економіка”) 
 

КОНКУРЕНТНІ РЕЗУЛЬТАТИ та ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ: 
 престижність та  актуальність отриманої спеціальності;  
 набуття та розвиток фахових компетенцій із урахуванням 

потреб майбутніх роботодавців, які відчувають нестачу у 
професіоналах,  здатних приймати ефективні управлінські рішення у 
сфері міжнародної економічної діяльності;  

 затребуваність на ринку праці; 
 можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі; 
 розширення перспектив працевлаштування та кар’єрного 

зростання як в Україні, так і за кордоном. 

ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ: 
  керівника департаменту відділу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 
  керівника міжнародних та інвестиційних відділів банків; 
  економіста в сфері зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 
  викладача вищого навчального закладу; 
  аналітика, керівника аналітичного центру; 
  керівника департаменту маркетингу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 
  керівника структурних підрозділів в органах державної влади і 

місцевого самоврядування. 
 

Терміном навчання за денною формою – 1 рік 5 місяців,  заочною 
формою – 1 рік 6 місяців. 

 

Орієнтовна вартість навчання за контрактом (станом на 01.01.2018 р.): 
 денна форма – 11700 грн. на рік, заочна форма – 6100 грн. на рік. 

 

Більш докладну інформацію можна отримати за адресою:  
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, кімн. 201.  
Контакти: тел.: (099) 360-17-45; (097) 078-00-83;  
e-mail: mek.nmetau@gmail.com; 
сайт: http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p0 ; 

  https://m.facebook.com/groups/363112694148790 
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Якщо Ви маєте ступінь бакалавра із спеціальності  
051 “ЕКОНОМІКА”, то інформація на цій сторінці саме для Вас,  

якщо ні, то  

 
 

1. Написати заяву до магістратури у приймальній комісії 
НМетАУ (к. 112) та подати документи - оригінали та їх копії 
у паперовій формі  (... - 9 липня  2018 р.). 

 

2. За бажанням записатися на безкоштовні курси 
підготовки до ЗНО з іноземної мови та фахового 
випробування (26.02.18 – 12.03.18) (особисто у к.201 чи 
електронною поштою на адресу mek.nmetau@gmail.com ). 
Форма заяви додається. 
 Відвідування курсів можливе лише 

за умови  подання  заяви до 
магістратури  до 12.03.18.  Диплом 
бакалавра із додатком та сертифікат 
ЗНО можуть  бути подані пізніше, до  
9 липня 2018 р. 
 

3. Відвідування підготовчих курсів (березень – травень 
2018 р., за окремим розкладом).  Підготовка до фахового 
випробовування за домовленістю можлива за 
індивідуальним розкладом. 

4. Створити особистий електронний кабінет та 
зареєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови 
ЗНО (14 травня - 5 червня 2018  р.). http://testportal.gov.ua  

 

5. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.). 

 

5. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.) 

 

6. Скласти фахове вступне випробування та, тільки для осіб із посвідченням учасника  
бойових дій, фахове випробовування з іноземної мови (в період з 2 по  18 липня 
2018 р., за окремим розкладом НМетАУ). 

 

5. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.) 

 

7. Дочекатися оприлюднення рейтингового списку вступників 
 (6 серпня 2018 р.) і  зарахування:  

 на місця державного замовлення - 20 серпня 2018 р. 
 за контрактом - 25 серпня 2018 р. 

 

НАВЧАННЯ,  ЗДОБУТТЯ ДРУГОГО  
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ (MASTER’S DEGREE) 

У разі наявності у Вас: 
  посвідчення  учасника бойових 
дій; 
 діючого сертифікату про 
володіння іноземною мовою 
(англійською, німецькою, 
французькою та іспанською) на рівні 
В2 та вище  
кроки 4 та 5 пропустити.   

 

 паспорт; 
 диплом бакалавра  та  додаток до 
нього; 
 4 кольорові фотокартки 3х4 см; 
 приписне свідоцтво та військовий 
квиток (для чоловіків); 
 посвідчення учасника бойових дій 
(за наявності);  
 сертифікат ЗНО із результатами 
складання фахового іспиту з іноземної 
мови або сертифікат В2. 

 

  на наступну сторінку  
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Якщо Ви маєте ступінь бакалавра із будь-якої спеціальності окрім 

спеціальності 051 “ЕКОНОМІКА”, то ця інформація саме для Вас! 
 

 

2. Написати заяву до магістратури у приймальній комісії 
НМетАУ (к. 112) та подати документи - оригінали та їх копії 
у паперовій формі  (... - 10 травня 2018 р.). 

 

 паспорт; 
 диплом бакалавра та додаток до 
нього; 
 4 кольорові фотокартки 3х4 см; 
 приписне свідоцтво та  
військовий квиток (для чоловіків); 
 посвідчення учасника бойових 
дій (за наявності);  
 сертифікат ЗНО із результатами 
складання фахового іспиту з 
іноземної мови  або сертифікат В2. 

 

3. За бажанням записатися на безкоштовні курси 
підготовки до ЗНО з іноземної мови та фахового 
випробування (26.02.18 – 12.03.18) (особисто  у к.201 чи 
електронною поштою на адресу mek.nmetau@gmail.com ). 
Форма заяви додається. 
 Відвідування курсів можливе 

лише за умови подання  заяви до 
магістратури  до 12.03.18. 
Диплом бакалавра із додатком та 
сертифікат ЗНО можуть  бути 
подані пізніше,  до 9 липня 
2018 р. 

4. Відвідування підготовчих курсів (березень – травень 
2018 р., за окремим розкладом).  Підготовка до фахового 
випробовування за домовленістю  можлива за 
індивідуальним розкладом. 

6. Створити особистий електронний кабінет та 
зареєструватися   на   єдиний   вступний  іспит з іноземної  
мови ЗНО (14 травня - 5 червня 2018  р.). 
http://testportal.gov.ua  

 

7. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.). 

 

5. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.) 

 
8. Скласти фахове вступне випробування та, тільки для осіб із посвідченням учасника   
бойових дій, фахове випробовування з іноземної мови (в період з 2 по  18 липня 2018 р., 
за окремим розкладом). 

 

5. Скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови 
(11 липня 2018 р.) 

 

9. Дочекатися оприлюднення рейтингового списку вступників 
 (6 серпня 2018 р.) і зарахування:  

  на місця державного замовлення - 20 серпня 2018 р. 
  за контрактом  - 25 серпня 2018 р. 

 

НАВЧАННЯ, ЗДОБУТТЯ ДРУГОГО  
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ (MASTER’S DEGREE) 

5. Скласти єдиний фаховий вступний іспит при зміні 
спеціальності (в період з 14 по 28 травня  2018 р., за 
окремим розкладом НМетАУ). 
 

 

У разі наявності у Вас: 
  посвідчення  учасника 
бойових дій; 
 діючого сертифікату про 
володіння іноземною мовою 
(англійською, німецькою, 
французькою та іспанською) на 
рівні В2 та вище 
кроки 6 та 7 пропустити.   

 

1.  Відповісти «Так» на питання  щодо доцільності 
отримання другої спеціальності та навчання  

 за магістерською освітньою програмою «МІЖНАРОДНА 
ЕКОНОМІКА» з огляду на майбутні 

 перспективи  працевлаштування та  кар’єрного зростання. 
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