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1. Загальні засади

1.1 Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму створена з 
метою удосконалення організаційної структури в рамках реорганізації 
факультетів.

1.2. Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму 
функціонує у структурі Навчально-наукового інституту міжнародних 
економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

1.3. Програма акредитована Міністерством науки та освіти України.
1.4. Випусковою кафедрою є кафедра міжнародної економіки.
1.5. Дане положення -  є документом, який визначає процедуру створення 

та діяльність даної програми.
1.6. Взаємодіє з адміністрацією інституту, безпосередньо з директором з 

Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин 
ім. Б.Д. Гаврилишина.

2. Мета і завдання

2.1 Реалізація програми має за мету:
• вихід університету на світовий ринок освітніх послуг;
• визнання українського диплому в країнах світу;
• підвищення іміджу університету серед працедавців за кордоном, 
переважно країн Африки та Південно-східної Азії;
• стимулювання кваліфікаційного зростання професорсько- викладацького 
персоналу університету та підвищення його конкурентоспроможності.

2.2. Завдання програми:
• організація співпраці із абітурієнтами на вступ до вищих навчальних 
закладів з-за кордону;
• надання повного переліку освітніх послуг громадянам англомовних країн 
світу, рідною мовою в Україні за ОС «Бакалавр» і «Магістр»
• навчання громадян України англійською мовою згідно навчального плану 
за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна 
економіка».

3. Діяльність
3.1. Діяльність працівників програми включає:

• розробку навчальних планів для студентів;
• розробку науково-методичної літератури на англійській мові та 

забезпечення нею студентів, консультування по дисциплінах, 
переклад;

• ведення екзаменаційних, залікових, модульних відомостей;
• інформаційний супровід підготовки дипломів бакалавра, магістра 

для студентів - іноземних громадян;
• ведення документації на українській та англійській мовах: накази, 

договори, меморандуми тощо;
• переклад тематики магістерських робіт на англійську мову.



4.1. Навчання студентів здійснюється в навчальних корпусах 1 та 11 
ТНЕУ.

4.2. Навчальний процес проводиться за навчальними планами і 
програмами ТНЕУ із залученням професорсько - викладацького складу, який 
володіє англійською мовою

4.3. Навчальний процес здійснюється англійською мовою викладачами 
ТНЕУ.

4.4. Тривалість за ОС «бакалавр» розрахована на 3 роки і 10 місяців, 
магістерської програми на 1 рік і 4 місяці.
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