
Умови підготовки аспірантів за спеціальністю  
292 «Міжнародні економічні відносини»  

на факультеті міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 



Навчальні мультимедійні аудиторії 

Аудиторія  

імені Ф. Нансена 



3 

Лекційна аудиторія 

Навчальні мультимедійні аудиторії 

Навчальна аудиторія кафедри 

туристичного бізнесу 
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Навчальні мультимедійні аудиторії 

Аудиторія  

Ізраїльського 

центру 

Аудиторія  

Інституту Конфуція 



Комп’ютерні класи  

для практичних занять та 

проведення захисту 

кваліфікаційних робіт студентів 
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Місця для наукових обговорень, зустрічей, 

консультацій 

Викладацька кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова 



Місця для наукових обговорень, зустрічей, 

консультацій 

Конференц-зал факультету МЕВ та ТБ 



KARAZIN STUDENT HALL 

Перший в Україні студентський 

простір нового формату.  

 

Місце для спілкування, навчання, 

роботи та відпочинку. 



Профспілкова організація студентів,  

аспірантів та докторантів 

факультету МЕВ та ТБ 
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Зони релаксації 

10 
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Місця для обідньої перерви   



Лабораторії для практичних занять студентів факультету 
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Спортивне життя студентів і аспірантів факультету 
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Спортивно-оздоровчий табір 
«Фігурівка» Харківського 

національного університету  
імені В. Н. Каразіна - один з перших 
студентських таборів України, який 

працює з 1957 року. 
14 



Університетський 
тенісний клуб «Унікорт»  

 
має 13 відкритих кортів із ґрунтовим та 
жорстким покриттями, тенісний палац, у 

якому розміщено 6 кортів (2 з яких із Deco 
Ture покриттям), тренажерний зал, 

тренувальне приміщення для імітації 
техніки та занять спеціальною фізичною 

підготовкою.  
У клубі є тренувальні стінки загальною 

довжиною понад 100 метрів.  
На базі клубу працює спеціалізована 
дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву, в якій виховано близько 30 
майстрів спорту та 2 майстри спорту 

міжнародного класу. 
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Спортивно-фехтувальний 
клуб «Уніфехт» 

 
 є підрозділом Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, що 
розташований в парковій зоні в центрі міста.  
Загальна площа клубу сягає більш 3000 м2. 

Сюди входять: дворівнева тренажерна зала, 
п’ять зал для занять аеробікою.  

Клуб пропонує повний комплекс програм 
фізичного розвитку: силовий фітнес, 
аеробіка, йога, калланетик, пілатес, 

танцювальні студії, бойові мистецтва, 
аквафітнес, лазня, сауна, масаж.  

Для студентів Каразінського університету 
створені спеціальні умови, які дають 

можливість вибрати програму до душі!  
Також усі бажаючі запрошуються на тренінги 

з формування особистих якостей (коуч-
клуби), семінари провідних фахівців у галузі 
харчування, фізичного розвитку, заходи для 

гідного дозвілля та відпочинку: спортивні 
змагання, майстер класи, танцювальні та 

літературні вечори!  16 



Академічна мобільність студентів  

та аспірантів факультету МЕВ та ТБ 
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Університет 

Салерно 

(Італія)  

Європейський університет  

Віадріна (Німеччина) 

Стамбульський 

комерційний 

університет 

(Туреччина) 



Академічна мобільність студентів  

та аспірантів факультету МЕВ та ТБ 
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Міжнародний дипломатичний проєкт 

Erasmus+ "We are the Peacemakers” 

(Німеччина) 

Програма молодіжного обміну  Уряду 

Японії “MIRAI” 



Академічна мобільність студентів  

та аспірантів факультету МЕВ та ТБ 
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Університет Фоджа (Італія)  

Освітній семінар фонду Конрада 

Аденауера для студентів з країн-

учасниць Східного Партнерства 

(Бельгія) 



Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна.  

Серія «Міжнародні відносини, 

економіка, країнознавство, туризм» 
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Зареєстрований наказом МОН України № 241 від 09 
03 2016 року як наукове фахове видання з 

економічних наук. 

Наказом МОН України від 17 березня 2020 р.  

Вісник включено до Переліку наукових фахових 
видань України, категорія "Б". 

Видається з періодичністю два-чотири рази на рік. 

Представлено в міжнародних інформаційних 
і наукометричних базах 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku


Участь аспірантів у міжнародних наукових конференціях 
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Умови проживання у гуртожитку іногородніх студентів і 

аспірантів 
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Гуртожиток № 7 Каразінського 

університету — це 5-поверхова будівля з 

блочною системою. У гуртожитку 

обладнана пральна кімната, спортивна 

зала, кожна кімната підключена 

до інтернет-мережі. Гуртожитки мають 

усі необхідні умови для проживання 

аспірантів, їх навчання, відпочинку та 

заняття спортом. 



Діючі міжнародні проєкти 
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Міжнародний освітній 

онлайн-проєкт   

“Diplomacy Talks”  

(http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/136

8-Diplomacy_Talks) 

Освітній модуль Жана Моне 
«Європейська інтеграція України в 

умовах Industry 4.0»  
(http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/1269-
Prezentaciya_modulya_Zhana_Mone) 

Проєкт Модуль Жана Моне 

«Зовнішня політика ЄС» 

(http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/1285-

Prezentacia_proektu_Modul_Zhan

a_Mone) 
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Цикл лекцій засновника і генерального директора Школи 

соціального підприємця IBS, засновника та президента 

інституту його імені, радника Королівського Норвезького 

Міністерства торгівлі та промисловості  

д-ра Яна-Урбана Сандала (Норвегія) 
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Тренінг від компанії 

“Ernst & Young 

Global Limited” (EY) 

(http://international-

relations-

tourism.karazin.ua/ne

ws/1321-EY) 



Працевлаштування випускників за спеціальністю 

«Міжнародні економічні відносини»  


