
 

 

Де ще у світі готують фахівців з 

міжнародного бізнесу? 

- у Каліфорнійському державному 

університеті; 

- у Вашингтонському університеті; 

- у Лондонському університеті Саут-

Бенк; 

 

Чому навчають на міжнародному бізнесі? 

Навчальний процес базується на сучасних 

методах освіти з використанням новітніх 

інформаційних технологій та залученням 

викладачів високого професійного рівня, що 

викладають такі дисципліни 

- міжнародний бізнес; 

- управління міжнародним бізнесом; 

- управління міжнародним маркетингом; 

- облік та аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- маркетингові дослідження та аналіз 

інформації; 

- міжнародний фінансовий менеджмент; 

- менеджмент ЗЕД підприємств; 

- бізнес міжнародних економічних 

організацій; 

- ризик-менеджмент у міжнародному 

бізнесі; 

- ділові переговори в міжнародному 

бізнесі; 

- конкуренція у міжнародному бізнесі; 

- міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку; 

- ціноутворення на світових товарних 

ринках; 

- розрахунки та платежі в міжнародному 

бізнесі; 

- прийняття оптимальних управлінських 

рішень. 

В процесі навчання хлопцям та дівчатам 

надається можливість проходити 

військову підготовку, після якої вони 

отримують військове звання «молодший 

лейтенант запасу». 

Особлива увага приділяється мовній 

підготовці студентів. Більш ніж 2500 

академічних годин відводиться для 

опанування іноземних мов: англійської як 

основної та німецької або французької як 

другої іноземної, китайської як 

факультатив. 

Загальна кількість годин з викладання 

англійської мови відповідає підготовці 

перекладача. 

З метою закріплення здобутих знань, 

навичок та вмінь навчальним планом 

передбачено проходження двох видів 

практик: перекладацької та виробничої. 

Бази практик: 

- Харківська обласна державна 
адміністрація: Департамент економіки і 

міжнародних відносин, Департамент з 

підвищення конкурентноспроможності 

регіону; 

- Харківська торгово-промислова палата; 

- Пивзавод «Рогань» ( САН IнБев Україна); 

- Агрохолдинг Monstera; 

- Комунікаційна група PRT investor relations 

(IR); 

- Інвестиційна компанія ICOM Capital; 

- ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 

Ким можна працювати після навчання 

на спеціальності міжнародний бізнес? 

- Координатор міжнародного маркетингу / 

Аналітик даних; 

- Міжнародний фінансовий аналітик; 

- Менеджер з міжнародних продажів; 

- Менеджер міжнародного бізнесу; 

- Фахівець з міжнародної торгівлі; 

- Фахівець з міжнародного планування 

ринку; 

- Фахівець з міжнародного фінансового 

планування; 

- Ризик-менеджер в міжнародному бізнесі; 

- Приватний підприємець у сфері 

міжнародного бізнесу; 

- Викладач вищого навчального закладу; 

- Перекладач. 

- Податковий консультант міжнародного 

бізнесу; 

- Координатор міжнародної логістики; 

- Міжнародний PR-менеджер; 

- Міжнародний менеджер зовнішньої 

звітності (спеціаліст із консолідації 

звітності в підрозділах, розташованих в 

різних країнах); 

- Фахівець з корпоративного менеджменту 

у міжнародних компаніях; 

- Фахівець з бізнес-планування 

міжнародних інвестиційних проектів; 

 


