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УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ 

ОТРИМАННЯ ОСВІТИ СВІТОВОГО 

РІВНЯ В ЛАТВІЇ, ЯКА ВІДКРИЄ НОВІ 

ГОРИЗОНТИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ВАШОЇ МАЙБУТНЬОЇ КАР’ЄРИ!

Якщо ви зацікавлені в 

підприємництві та економіці, 

маєте розвинуті аналітичні 

навички та якщо ви готові 

прийняти виклик у вигляді поїздки 

за кордон на навчання та зустрічі 

зі студентами з інших частин 

Європи, тоді Стокгольмська 

школа економіки в Ризі  

(СШЕ в Ризі) – це місце 

для вас.
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З моменту заснування в 1994 році, СШЕ в Ризі отримала  
репутацію провідної міжнародної бізнес-школи в регіоні.  
Згідно з престижним рейтингом газети Financial Times 
провідних європейських бізнес-шкіл 2017 року, СШЕ в Ризі, 
будучи частиною Групи СШЕ, є бізнес-школою № 1  
у Північному регіоні та Центральній і Східній Європі.  
У 2018 році СШЕ в Ризі стала найбільш визнаною 
програмою навчання з підприємництва та економіки в 
Латвії серед роботодавців. СШЕ в Ризі – це незалежна 
школа, яка залучає фінансування зі Швеції та від 
корпоративних та приватних спонсорів.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: 3 РОКИ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

МОВА НАВЧАННЯ: АНГЛІЙСЬКА

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСІ: 130 СТУДЕНТІВ

СТУПІНЬ: БАКАЛАВР НАУК

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: РИГА, ЛАТВІЯ
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СШЕ в Ризі пропонує трирічну програму 
підготовки бакалаврів економіки та 
підприємництва, яка представлена 
англійською мовою та розроблена у тісній 
співпраці з «материнською школою» 
в Стокгольмі (Стокгольмська школа 
економіки), що забезпечує якість на 
європейському рівні. Навчальна програма 
розроблена з урахуванням тенденцій, які 

впливатимуть на економічну ситуацію та 
попит у майбутньому. Щоб прискорити 
модель навчання на практиці, наші 
студенти проходять два стажування в 
компаніях. Під час останнього навчального 
року багато студентів беруть участь в 
програмі обміну, оскільки СШЕ в Ризі має 
програму Еразмус+ та двосторонні угоди з 
більш ніж 60 закладами.

МИ ПРОПОНУЄМО 
ФУНДАМЕНТАЛЬНУ БІЗНЕС-
ОСВІТУ ЗІ СПРЯМОВАНІСТЮ 
НА ПРАКТИКУ

ВИ РОЗШИРИТЕ СВОЇ ГОРИЗОНТИ, 
НАВЧАЮЧИСЬ У БАГАТОКУЛЬТУРНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ

На даний час у СШЕ в Ризі навчаються 
студенти-бакалаври з Латвії, Литви, 
Естонії, Швеції, Білорусі, України, 
Молдови, Грузії та Росії, а також студенти 
міжнародної програми обміну з більш ніж 
15 країн світу. СШЕ в Ризі – це справжня 
міжнародна школа, адже на нашому 
основному резидентному факультеті 
працює академічний персонал з Латвії, 
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Завдяки різноманітності курсів 
та позакласної діяльності, СШЕ 
в Ризі не лише допомагає вам 
обрати точний кар’єрний шлях 
в економіці та бізнесі, а також 
всебічно готує вас до цього. 
Сучасний зміст програми 
та лектори з усього світу 
гарантують, що випускники 
володітимуть навичками, яких 
шукають провідні роботодавці. 
Це та відчуття тісно 
згуртованого співтовариства 
та мальовничого міста для 
проживання зробило школу 
явним вибором для мене.

Ірина Хом’як (Iryna Khomyak),  
Львів, Україна  
Закінчила СШЕ в Ризі  
в 2018 році

Литви, Швеції, Угорщини, Данії, 
Франції та США. Окрім постійного 
викладацького складу, щороку СШЕ 
в Ризі також залучає більше десятка 
запрошених професорів та лекторів  
з усього світу. 
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ДИПЛОМ СШЕ В РИЗІ  
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ВАМ МАЙБУТНЄ  
З НЕОБМЕЖЕНИМИ  
МОЖЛИВОСТЯМИ

	Після закінчення СШЕ в Ризі, в середньому 

90% випускників одразу починають 

успішну кар’єру. 

	Ми пишаємося тим, що 75% наших 

випускників отримують роботу ще до 

закінчення навчання. 

	Школа випустила понад 2000 студентів, які 

працюють в управліннях 463 латвійських 

компаній або є їхніми власниками; в цих 

компаніях працюють 20 000 людей, їх 

оборот становить 5,2 млрд. євро. 

	Освіта світового рівня гарантує, що 

випускники СШЕ в Ризі будують успішну 

кар’єру в більш ніж 60 країнах світу. 

	Багато нових випускників продовжують 

навчання в провідних університетах, 

наприклад, Лондонській школі економіки, 

Оксфордському університеті, Гарвардській 

бізнес-школі, Кембриджському 

університеті, INSEAD та HEC Paris.
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Данило Ващіленко працює розробником 
програмного забезпечення, закоханий 
у свою роботу та цікавиться фінансами, 
криптографією та наукою про дані. 
Ще під час навчання в СШЕ в Ризі він 
проявляв інтерес до програмування 
та працював керівником відділу 
ІТ в Студентській Асоціації. Після 
закінчення навчання він продовжував 
розвивати свої навички в галузі 
програмного забезпечення, а тепер 
переїхав до Каліфорнії, де працює 
старшим розробником програмного 
забезпечення для компанії Wag Labs Inc. 
Компанія пропонує зайнятим власникам 
собак додаток Wag! для вигулу собак 
та нагляду за ними, щоб з’єднатися зi 
спільнотою, яку вони можуть найняти, по 
мірі необхідності, для надання послуг 
вигулу, нагляду та проживання собак.

Данило Ващіленко (Danylo Vashchilenko)  

(випуск 2017 року) працює над програмним 

забезпеченням в США
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Після закінчення навчання в СШЕ Олена 
Кузан продовжила навчання за програмою 
підготовки магістрів фінансів в Університеті 
Бокконі (Мілан). Минулого літа Олена пройшла 
стажування в компанії BlackRock, корпорації 
з управління інвестиціями. Вона працювала 
у сфері аналізу ризиків та кількісного аналізу 
основного капіталу в лондонській філії. 
Нещодавно Олена приєдналася до навчальної 
програми в компанії BlackRock на повну 
ставку у сфері аналізу ризиків та кількісного 

аналізу альтернатив. Отже, зараз Олена живе 
в Лондоні та збирається залишитися там на 
кілька наступних років. Її порада майбутнім 
студентам СШЕ в Ризі – проявляти сміливість та 
не боятися приймати будь-які майбутні виклики, 
такі як переїзд до іншої країни або  

навчання іншою мовою.

Олена Кузан (Olena Kuzan)  
(випуск 2016 року), родом з Борислава,  
зараз живе у Великобританії

Марта Хомин – аспірант Технологічного 
університету в Сіднеї та, як відомо, одна з 
наймолодших випускників СШЕ в Ризі, яка 
стала аспірантом.  Її область досліджень – 
це своєрідна «цивільна інженерія» фінансів 
та економіки – мікроструктура ринку. Вона 
включає аналіз величезної кількості даних 
ринкових операцій, щоб з’ясувати, як і чому 
формуються ціни, та застосувати ці знання для 
забезпечення справедливості та ефективності 
ринків. Для підтримки свого навчання в 

Австралії, Марта отримала стипендію від 
Спільного науково-дослідного центру 
ринку капіталів (CMCRC) та працює в якості 
дослідника центру. Після отримання ступеню 
кандидата наук, Марта планує працювати  
в міжнародній організації та стати експертом з 
питань, пов’язаних з фінансовими  

ринками та їх регулюванням. 

Марта Хомин (Marta Khomyn)  
(випуск 2014 року) лише у 23 роки вже  
аспірант у Сіднеї

Де ти бачиш себе 
через один, п’ять чи 
десять років? Ось 
кілька прикладів того, 
чим займаються наші 
українські випускники. 
Вони мають успішну 
кар’єру, яка охоплює 
всю земну кулю! 
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Грег Янчак отримав середню освіту 
в фізико-математичному ліцеї у 
Львові, школі, яка відома як один з 
найвибагливіших навчальних закладів 
України. Тому логічним рішенням було 
вибрати університет, який також відомий 
дуже високими освітніми стандартами 
та визнаний на міжнародному рівні. 
Після отримання диплома СШЕ в Ризі, 
Грег переїхав до рідного міста Львів 
та розпочав успішну кар’єру в галузі 
інформаційних технологій та послуг. 
Наразі Грег працює консультантом та 
радником, а також керує проектами 
PwC в Україні, допомагаючи клієнтам 
знайти найкращі рішення для 
підвищення ефективності їхнього  
бізнесу. 

Грег Янчак (Greg Yanchak)  
(випуск 2017 року) повернувся в Україну та 
працює в престижній компанії PwC

Мені дуже подобається програма в 
СШЕ в Ризі, оскільки вона дає дуже 
практичні знання з реального життя та 
розвиває необхідні навички роботи в 
команді та презентації. Мені здається, 
що найцінніший аспект – це лектори, 
які мають практичний досвід роботи в 
цій галузі. Студентське співтовариство є 
досить міжнародним, що також є чудовим 
плюсом для мого соціального розвитку. 
Студентське життя дуже активне; школа 
пропонує безліч різних видів діяльності 
без будь-яких додаткових витрат: вечірки, 

заходи, спортивні події та поїздки. 

Анастасія Барбаренко (Anastasiia Barbarenko),  
Київ, Україна  
Студентка третього курсу СШЕ в Ризі
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Столиця Рига є найбільшим містом в 
Прибалтійських країнах та третім за 
величиною (після Санкт-Петербургу та 
Стокгольму) у регіоні Балтійського моря. 
Переліт з Києва займає всього 90 хвилин, 
отже, ви будете близько знаходитися до 
рідної країни. Офіційна мова – латиська, 
але поширеними мовами є англійська та 
російська.

За останні три роки мобільність 
міжнародних студентів у Латвії зросла 
вдвічі, оскільки її вища освіта є 
конкурентоспроможною на міжнародному 
рівні, проте витрати на проживання 
значно нижчі, ніж в інших європейських 
країнах. Рига – також дуже безпечне місто в 
порівнянні з іншими містами Європи.

Школа має одну головну будівлю, 
розташовану в одному з найпрестижніших 
районів міста, в якій зосереджена 
вся діяльність. Порівняно невеликий 
студентський колектив (близько 400 

РИГА – ЦЕ ЗАХОПЛЮЮЧЕ ТА 
БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ

поточних студентів) допомагає створити 
в школі позитивну, енергійну та дружню 
атмосферу. Персонал СШЕ в Ризі надає 
студентам академічні поради, а також 
консультації з персональної та соціальної 
адаптації. Школа також співпрацює з 
Посольством України в Ризі, де є призначена 
особа, яка допомагає студентам, що 
бажають навчатися в СШЕ в Ризі.
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МИ НАДАМО ВАМ ПОРАДУ ТА 
ЗАБЕЗПЕЧИМО ПІДТРИМКУ

Будівля СШЕ в Ризі знаходиться в 
центрі міста. Ми пропонуємо нещодавно 
відремонтовані безпечні об’єкти, а також 
навчальні приміщення. Приміщення 
відкриті для студентів щодня з 6:00 
до 2:00. Колекція бібліотеки СШЕ в 
Ризі налічує близько 25 000 книг, що 
охоплюють основні дисципліни бізнесу 
та економіки: менеджмент, маркетинг, 
бухгалтерський облік, організація, 
фінанси, мікро та макроекономіка тощо.

СШЕ в Ризі пропонує українським 
студентам гуртожитки та повну 
підтримку стосовно надання візи та 
дозволу на проживання. Студентський 
гуртожиток СШЕ в Ризі розташований 
в 20 хвилинах їзди на громадському 
транспорті від школи. 

Студенти з України подають заявку 
на отримання дозволу на проживання 
після підписання договору про навчання 
з СШЕ в Ризі. Школа допомагатиме в 
цьому процесі (загальні витрати: 85 
євро). На сьогодні школа має 100% успіх 
у забезпеченні іноземних студентів 
дозволами на проживання. 

Повсякденні витрати в Ризі низькі в 
порівнянні з багатьма європейськими 
містами. За оцінками, приблизно 
450-700 євро в місяць достатньо, щоб 
покрити такі потреби, як їжа, транспорт, 
комунальні послуги та проживання.

МИ СПІВПРАЦЮЄМО З КИЇВСЬКОЮ 
ШКОЛОЮ ЕКОНОМІКИ 

СШЕ в Ризі має партнерську угоду 
з Київською школою економіки 
(KSE), тому студентам пропонується 
можливість пройти стажування та 
захистити бакалаврську роботу в 
Україні. Після закінчення програми 
підготовки бакалаврів в СШЕ в Ризі, всі 
студенти мають можливість продовжити 
навчання за програмою підготовки 
магістрів в KSE. Випускники СШЕ в 
Ризі, які мають відмінні результати, 
отримають допомогу зі вступом на 
магістерські програми KSE, які, зокрема, 
дають можливість отримати диплом 
Університету Х'юстона.
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Майже всі студенти також користуються 
нагодою взяти участь у студентських клубах 
та групах інтересів, сформованих студентами.

Є багато студентських організацій. Серед них: 
шкільний журнал The Insider для творчості; 
the Investment Fund – для молодих фінансових 
фахівців, які хочуть вільно орієнтуватися 
у сфері фінансових ринків та торгівлі; Peak 
Time – найбільший міжнародний конкурс для 
студентів бізнес-факультету у Східній Європі; 
Центр підтримки підприємництва, який 
сприяє підприємництву та підтримує молодь, 
яка бажає розпочати власний бізнес; клуб 
дебатів для людей, які цікавляться спірними 
питаннями та поточними справами.

Студентам пропонуються різноманітні 
безкоштовні щотижневі спортивні заходи: 
волейбол, баскетбол, футбол, йога, аеробіка, 
плавання та флорбол.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ  
БУДЕ НАПОВНЕНЕ 
ПОЗАКЛАСНИМИ  
ПОДІЯМИ

Середовище школи вражає!  
Всі споруди побудовані виключно 
для комфорту студентів; викладачі 
та студенти дуже відкриті. У 
Ризі чудовий громадський 
транспорт – автобуси та трамваї 
працюють за графіком та завжди 
чисті і комфортні. Більшість людей 
вільно володіють російською 
мовою, тому ви завжди можете 
звернутися за допомогою.  
Ще одна річ про місто: особисто 
я вважаю, що архітектура дуже 
схожа на Львів та інші міста 
України; тому ви відчуєте дух 
вашого дому.

Вадим Ільчук (Vadim Ilchuk),  
Дніпро, Україна  
Студент першого курсу в  
СШЕ в Ризі
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Щорічна плата за навчання для програми 
підготовки бакалаврів в СШЕ в Ризі складає 
6250 євро, і це єдина сума, яку ви платите. 
Вартість навчання встановлюється на всі 
три роки та розраховується за ставкою, що 
діє в період, коли студента зараховують до 
програми. 

Плата за навчання охоплює всі витрати на 
навчання, включаючи роздаткові матеріали, 
роздруківки, підручники (які надаються 
бібліотекою СШЕ в Ризі) та доступ до 
Інтернету через WiFi. Кожен студент має 
можливість роздрукувати 250 сторінок в 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 
ТА СТИПЕНДІЇ

семестр, використовуючи обладнання  
Школи безкоштовно. 

Існують одноразові стипендії, які 
фінансуються корпоративними 
спонсорами, від 500 до 2 000 євро, 
які надаються на основі академічних 
показників. Щоб підтримати наступні 
покоління, Асоціація випускників СШЕ в 
Ризі також надає стипендії талановитим 
студентам, незалежно від країни 
походження. Кожного року 10 стипендій 
у розмірі 1950 євро кожна надаються 
студентам першого курсу.
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СКОРИСТАЙТЕСЯ ПРОГРАМОЮ 
КРЕДИТУВАННЯ СШЕ В РИЗІ

Можливість відвідувати СШЕ в Ризі не 
залежить від фінансового становища 
учня – більшість студентів СШЕ в Ризі 
отримують значну фінансову допомогу. 
Оскільки СШЕ в Ризі вірить у потенціал 
своїх студентів, школа пропонує програму 
кредитування для громадян країн, що 
не є членами ЄС, під гарантії школи. 
Це означає, що батькам чи родичам не 
потрібно її підписувати. СШЕ в Ризі має 
договір про співпрацю з AS SEB Banka 
в Латвії, що дає студентам можливість 
отримати кредит з SEB Banka на вигідних 
умовах. Кредити доступні студентам з 
України віком від 18 років.

Кредит гарантується СШЕ в Ризі, а 
максимальна сума кредиту на три 
роки навчання по програмі підготовки 
бакалаврів в СШЕ в Ризі складає 
11 700 євро. В середньому випускник 
СШЕ в Ризі виплачує кредит, що покриває 
повну вартість цього ступеня з 20% 
чистого доходу протягом 6,5 років.
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Трирічна програма викладається 
англійською мовою у модульному 
форматі; вступна студентська група 
складається з 130 студентів. Мала 
кількість студентів дозволяє отримати 
більш персоналізоване середовище та 
навчання. Варіанти спеціалізації доступні 
в економіці, фінансах та роздрібній 
торгівлі. Присутність на лекціях та 
семінарах часто є обов'язковою, та 
практично на кожному предметі є 
завдання, доповіді або проектна робота 
у групах. Гостьові лекції практикуючих 
спеціалістів також є невід'ємною 
частиною навчального середовища. 

СШЕ в Ризі використовує систему 
оцінювання ECTS, завдяки чому виписка 
з балами академічної успішності 
відповідає міжнародним стандартам. 
Загалом, щоб мати право на отримання 
ступеня бакалавра, студент повинен 
отримати 190,5 балів за шкалою ECTS та 
представити свою бакалаврську роботу. 

ОБСЯГ НАВЧАННЯ

Студенти, які закінчують всі основні 
курси, кілька факультативних курсів, 
два стажування та здають бакалаврську 
роботу, нагороджуються ступенем 
бакалавра наук. 
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ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 1 КУРСУ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 2 КУРСУ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 3 КУРСУ

• Аналіз даних

• Фінансовий облік

• Математика

• Англійська мова для 
академічних цілей

• Введення в академічні 
дослідження

• Економічна статистика

• Мікроекономіка

• Організація та управління

• Управлінська економіка

• Макроекономіка

• Ділова етика та 
раціональність

• Вступ до підприємництва

• Маркетинг 

• Економічна психологія та 
психологія споживачів 

• Управлінський облік та 
фінанси

• Стажування (4 тижні)

• Управління трудовими 
ресурсами

• Міжнародні фінанси

• Міжнародна економіка 

• Економетрика

• Дослідження ринку

• Економічна антропологія

• Фінансова економіка

• Економічна психологія та 
психологія споживачів 

• Методи дослідження для 
бакалаврської роботи

• Бухгалтерський облік та 
фінанси

• Економіка добробуту та 
державна політика

• Стажування (6 тижнів)

• Спеціалізація: 
Економіка 

• Спеціалізація: Основи 
роздрібної торгівлі

• Бакалаврська робота

• Політична економія

• Спеціалізація: Фінанси

ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ

• Фінансова математика

• Підприємництво (міні-акселератор)

• Глобалізація

• Установи ЄС та їх вплив на комерційну 
діяльність

• Управління проектами

• Економіка спільного споживання

• Аудит та оподаткування

• Економічна історія

• Вступ до медійної грамотності

• Американська англійська вимова

• Демографія

• Щастя, економіка та політика

• Розумне середовище та енергетика

• Теорія підприємництва та ігор

• Бізнес-аналітика

• Переговори та вирішення спорів

• Інвестиції

• Енергетичні системи
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ЕТАП 1  |  8 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Термін подання заявки онлайн.

ЕТАП 2  |  27 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Вступний іспит в СШЕ до Ризі проходить в Україні (точне 
місце проведення буде оголошено пізніше). Вступний іспит 
складається з трьох тестів: Англійська мова, математика та 
логічні навички.

ЕТАП 3  |  7 ТРАВНЯ – 20 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

Приблизно 220 найкращих кандидатів на підставі результатів 
вступного іспиту СШЕ в Ризі запрошуються на індивідуальні 
інтерв’ю.

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ  |  23 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

Лист про зарахування відправляється прийнятим студентам.  
Новий навчальний рік починається 19 серпня 2019 року

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Щоб мати право подати заявку в СШЕ у Ризі, кандидат повинен 
відповідати таким вимогам:

1. Середня школа закінчена до липня 2019 року або раніше.
2. Результати державних іспитів (Зовнішнє Незалежне Оцінювання 

(ЗНО)) з математики та англійської мови.
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Для отримання додаткової  
інформації стосовно вимог  
СШЕ в Ризі просимо звернутися 
до менеджера з прийому та  
дотримання вимог  
Катерини Сількальної  
(Jekaterina Silkalna):

jekaterina.silkalna@sseriga.edu
+371 67015804

Або Наталії Заїки, керівника 
відділу з набору студентів 
Київської школи економіки:

nzaika@kse.org.ua
+380 67 434 7163



Стокгольмська школа  
економіки в Ризі (SSE Riga) 

Вул. Стрельнієку (Strēlnieku iela), 4a 

Рига LV-1010, Латвія

Т: +371 67015804 

admission@sseriga.edu

 
www.sseriga.edu


