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ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Ректор —
Биковська Олена Володимирівна,
учений у галузі педагогіки, організатор
вищої і позашкільної освіти, доктор
педагогічних наук, професор.

Інститут екології економіки і права
можна назвати інтернаціональним закладом, де з кожним роком іноземних студентів стає все більше. В інституті навчається
молодь із Туркменістану, Білорусії, Ізраїлю та інших держав світу.
Проректори:
Навчання в Інституті має практикоз наукової роботи —
орієнтований зміст. Систематично провоНікандров Олександр Всеволодович,
дяться екскурсії на промислові підприємкандидат технічних наук, професор.
ства, установи з метою вивчення основних
видів техногенного забруднення довкілля
з навчально-виховної роботи —
викидами промисловості.
Лісовська Любов Володимирівна,
У 2011 р. Інститут екології економіки
ʐʗʙʝʑʠʫʙʏ
професор
і
права
став одним із ініціаторів створення
ʝˎˈː˃ʑˑˎˑˇˋˏˋ˓˪˅ː˃
Міжнародної асоціації екологів університетів.
нститут екології економіки і права
Важливим напрямом діяльності ІЕЕП є науково-до(ІЕЕП) — вищий навчальний заклад, створений за
сприяння і під егідою Національного педагогічно- слідна та методична робота.
Підготовлено навчально-методичні комплекси
го університету імені М. П. Драгоманова.
У 2014 р. виповнилось 10 років від дня створення з усіх дисциплін за напрямами (спеціальностями):
Інституту екології економіки і права. За роки діяль- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збаності Інститутом підготовлено близько 2000 фахівців лансоване природокористування», «Міжнародна екоз вищою освітою екологічних, економічних і психоло- номіка», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Психологія».
гічних спеціальностей.
Інститут екології економіки і права велику увагу
На сьогодні інститут забезпечує багатоступеневу
освіту за 15 напрямами (спеціальностями) для україн- приділяє міжнародному співробітництву та розвитку міжнародних зв’язків. Інститут є організатором
ських та іноземних студентів.
Особливістю Інституту екології економіки і пра- і співорганізатором багатьох міжнародних і всеукрава є індивідуальний підхід до кожного студента, який їнських конференцій, семінарів. Організовано і пропоєднується з високою кваліфікацією професорсько- ведено Міжнародний освітній конгрес (2014), Міжнавикладацького складу. До проведення занять залучені родний екологічний форум «Екологічна політика: між
провідні фахівці — члени-кореспонденти НАН України кризами і реформами» (2015), міжнародні науковоі НАПН України, доктори і кандидати наук, професори практичні конференції «Наукова еліта у розвитку держав» (2012), «Наукова еліта як соціально-економічі доценти.
ний фактор розвитку держав в умовах глобалізації»
(2010), «Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні» (2011), «Університет — позашкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад»
(2010), «Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти: теорія і практика» (2008) тощо. Активною
є співпраця з іноземними вищими і позашкільними
навчальним закладами, науковими установами та організаціями Білорусії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, США, Чехії та інших
держав. ІЕЕП уклав угоди і має партнерські стосунки
з Краківським університетом в Кракові (Республіка
Польща), Прешовським університетом (Словацька
Республіка), Університетом в Градец Кралове (Чеська
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Республіка), Інститутом менеджменту інформаційних
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систем (Латвія) та ін. У рамках співпраці впроваджено
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програми стажування студентів, увійшли в практику
спільна участь у наукових конференціях, проведення
наукових досліджень тощо. Надруковані монографії
«Psychologiczne mechanizmy powstawania, tworzenia i
krystalizacji osobowóci» (prof. S. D. Maksymenko, prof.
W. W. Klymenko, prof. А. W. Tolstouchow), «Польська
демократія» (проф. Міхал Сліва), «Інформаційні компетенції молоді: соціоекономічний та культурний контекст» (доц. Матеуш Мухацький), «Children’s leisure
time organization in Poland» (prof. O. Bykovska, prof.
M. J. Szymanski).
За досягнення у професійній підготовці майбутніх
фахівців, застосування індивідуально-особистісного
підходу, надання якісної вищої освіти Інститут екології економіки і права нагороджено Міжнародним
академічним рейтингом популярності «Золота Фортуна». Також Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Комітет Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи нагородили ІЕЕП в номінації «Лідер галузі»
в загальноукраїнському проекті «Екологія, довкілля та
природокористування в Україні».
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галузях народного господарства; на вітчизняних підприємствах; в органах державного регулювання; підприємствах з іноземними інвестиціями, а також у державному
та приватному секторах економіки; акціонерних товариствах; установах державного управління — в якості
економістів, організаторів виробництва, керівників підприємств, консультантів, а також викладачів економіки
у школах та інших навчальних закладах.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Ф

акультет економіки здійснює підготовку виФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ
сококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки, маркетингу, міжнародної
акультет екології забезпечує підготовку фадіяльності. Напрям (спеціальність) «міжнародна екохівців, здатних вирішувати актуальні пробноміка» забезпечує можливість професійної управлінлеми сучасного суспільства, пов’язані з вплиської діяльності фахівців, які спроможні, використо- вом людини у процесах виробництва, життєдіяльності,
вуючи глибокі знання і практичні навички, приймати а також з ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпей виконувати управлінські рішення у сфері міжнарод- чення екологічної безпеки тощо.
ної економічної діяльності.
Випускники напряму (спеціальності) «екологія,
Напрям (спеціальність) «маркетинг» забезпечує охорона навколишнього середовища та збалансоване
підготовку фахівців з організації маркетингової діяль- природокористування» та «Екологія та охорона наності як однієї з функцій управління та методу підви- вколишнього середовища», які здобувають вищу освіщення ефективності виробництва та надання послуг. ту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»,
Фахівець з цього напряму (спеціальності) орієнтова- «спеціаліст», «магістр» можуть працювати в органах
ний на те, аби свідомо впливати на ринок з метою реалі- Державної екологічної інспекції, державних органах
зації цілей підприємства.
Напрям
(спеціальність) «фінанси і кредит»
спрямовані на досягнення
максимальної
ефективності процесу формування розподілу та контролю
за використанням фінансових ресурсів на рівні
держави та підприємств
різних форм власності на
основі застосування ринкових принципів.
Випускники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»,
«спеціаліст»,
«магістр»,
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можуть працювати у всіх
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управління, на підприємствах, лабораторіях, науководослідних установах, вищих навчальних закладах тощо.
Навчаючись на факультеті екології, студенти мають
можливість усебічно вивчати сутність, структуру і значення сучасної екологічної науки, що покликана формувати екологічний світогляд та культуру населення.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Ф

акультет психології орієнтований на підготовку фахівців, які бажають зробити свій
внесок у розвиток психології як теоретичної
і практичної науки, досягти особистого і професійного
самовизначення та самореалізації.
Фахова підготовка психологів забезпечує вивчення
форм та методів проведення психологічної діагностики,
психологічної допомоги і підтримки. Надає можливості отримати високі професійні та ділові якості випускниками, що дозволяє їм бути конкурентоспроможними
на ринку праці.
Випускники напряму (спеціальності) «психологія» можуть обіймати посади: психолога-консультанта;
практичного психолога; психолога-психометриста в
системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, освіти, охорони здоров’я, соціальному
секторі; викладача загальної психології і прикладних
психологічних дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах.
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