
В Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна 

проводиться прийом студентів з 

підготовки за освітньою програмою 

 

«Міжнародний бізнес» 
 

Чому саме 

«Міжнародний бізнес»? 
 

 

 

Міжнародний бізнес є 

міждисциплінарною програмою в рамках 

міжнародних економічних відносин. Для 

того, аби обрати напрям вступу, необхідно 

визначитись із сферою своїх інтересів та 

місцем бажаної майбутньої роботи. 

Міжнародний бізнес спеціалізується на 

мікроекономічному рівні міжнародних 

економічних відносин (фірми, що 

займаються міжнародною діяльністю, 

транснаціональні корпорації, їх 

менеджмент та маркетинг).  

Освітня програма міжнародний бізнес є 

надзвичайно прикладною, оскільки саме 

фірма в умовах ринку є основою 

економіки, а міжнародна фірма – є 

основою глобальної економіки. 

Документи, необхідні для вступу: 

- документ державного зразка про 

раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- сертифікати Українського центру 

оцінювання якості освіти; 

- документ, що посвідчує особу та 

громадянство (оригінал, копія); 

- ідентифікаційний код (оригінал, 

копія); 

- фотокартки розміром 3х4 см – 6 шт.; 

- для юнаків – військовий квиток або 

приписне свідоцтво. 

Інші документи або їх копії подаються 

вступником, якщо це викликано особливими 

умовами зарахування за відповідними 

спеціальностями, установленими 

законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів. 

 

Сертифікати ЗНО (попередні дані!): 

 

1. Українська мова та література (2019, 

2018 або 2017 року; 

2. Іноземна мова (2019 або 2018 року); 

3.  Математика або географія (2019, 2018 

або 2017 року; 

Атестат про здобуття середньої освіти  

 

 

 

 

 
        Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу 

спеціальність 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Міжнародний бізнес 
Кваліфікація: 

Бакалавр міжнародних економічних 

відносин, міжнародний бізнес 

 

Адреса: 

61022, м. Харків, майдан Свободи 4, 

 ауд. 3-78 

 

Телефони: 

(057) 707-53-51 

097-153-16-90 

050-976-36-94 

www.irtb.karazin.ua 

ec_teor@karazin.ua 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Економіка 

Міжнарод

ний бізнес 

Підприємництво та 

менеджмент 

http://www.irtb.karazin.ua/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aec_teor@karazin.ua


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; 

- облік та аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- бухгалтерський облік; 

- ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі; 

- ділові переговори в міжнародному бізнесі; 

- конкуренція у міжнародному бізнесі; 

- міжнародне оподаткування; 

- ціноутворення на світових товарних ринках; 

- pr-менеджмент та реклама в міжнародному 

бізнесі; 

- створення стартапів в міжнародному 

бізнесі; 

- теорія і практика зовнішньої торгівлі; 

- іноземна мова, іноземна мова і переклад, 

друга іноземна мова 

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. Значний обсяг 

академічних годин відводиться для 

опанування іноземних мов: англійської як 

основної та німецької або французької як 

другої іноземної. 

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; 

- Помічник експерта із 

зовнішньоекономічних питань; 

- Помічник оглядача з економічних 

питань; 

-  Економіст, економіст з міжнародної 

торгівлі; 

- Менеджер. 

 

Будь успішним – вивчай міжнародний бізнес 

у ХНУ імені В.Н. Каразіна!!! 

 
«Інвестиції у знання завжди дають 

найбільший прибуток» 

                              Бенджамін Франклін 

 


