
  
 

Академічна мобільність  
та інші активності 

 
Співпраця з університетами-

партнерами за програмами 
академічного обміну студентів (3-6 
місяців навчання за кордоном зі 
стипендією) в рамках програми 
Ерасмус+ (Німеччина, Греція) 

 

Участь у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях, 
конкурсах, роботі студентського 
наукового товариства, у англійському 
та скандинавському клубах, дебатах 

 

Участь у міжнародних літніх школах з 
подальшою мобільністю за кордон. 

 
Професійні дні в  

університеті 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Адреса: ауд. 262а, майдан Свободи 4,  

Харків, 61022 

тел: +38 (057) 707-55-00 
 

Кафедра міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи 

Завідувачка кафедри: Данько Наталя 

Іванівна, тел. 050-960-73-52 

Гарант програми: Страпчук Світлана 

Іванівна, тел. 050-949-85-31 

e-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua 

 
 
 
 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ 

МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:  

МІЖНАРОДНА 
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 

(мови – українська, англійська)  

Дізнатися більше тут 

 

 
СПІЛЬНО З 

SOUTH WESTPHALIA UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES (НІМЕЧЧИНА) 

mailto:mekgrs.irtb@karazin.ua


ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МАЙБУТНЄ 

 

ОПИС 
ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 
Підготовка висококваліфікованих 

фахівців з міжнародних економічних 
відносин з поглибленим знанням 
професійної іноземної мови, які здатні   

 розв’язувати завдання та проблеми 
реалізації міжнародних зв’язків на 
різних рівнях; 

 застосовувати сучасні 
інформаційні та інтелектуальні 
технологій для впровадження та 
використання систем міжнародної 
електронної комерції 

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 

 

 

• цифровізація бізнес-комунікацій; 

• біржова діяльність; 

• міжнародна логістика; 

• бізнес-планування в міжнародній 
електронній комерції;  

• міжнародні валютно-фінансові та 
кредитні розрахунки; 

• сталі бізнес-моделі; 

• міжнародні конфлікти та безпека 
бізнесу; 

• основи веб-дизайну; 

• менеджмент ІТ-проєктів; 

• міжнародна електронна комерція тощо 

ПРАКТИКА ТА 
СТАЖУВАННЯ 

 

МІСЦЕ РОБОТИ 

 
• державні структури та установи 

(адміністрації, міжнародні відділи 
відповідних міністерств, департаментів 
з організації електронної комерції на 
регіональному, міжнародному рівнях); 

• приватні та державні установи, 
зовнішньоекономічні відділи фірм, 
експертних груп, відділи компаній та 
корпорацій, що спрямовані на аналіз та 
планування діяльності систем 
міжнародної електронної комерції; 

• транснаціональні корпорації; 

• приватні підприємства торгівлі; 

• власний бізнес. 

 

ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Практична підготовка за декількома 
напрямами:  

 виробнича практика та 

 
 проведення практичних занять з 

певних професійних дисциплін 
представниками галузі та бізнесу 

 
Базами є кращі підприємства в галузі IT-
сфери («Nix Solution», EPAM Ukraine), 
електронні біржі, електронні торгівельні 
майданчики, інтернет-магазини тощо. 

 
• фахівець у галузі міжнародних 

економічних відносин, що здійснює 
аналіз та планування діяльності 
систем міжнародної електронної 
комерції,  

• фахівець міжнародних 
консалтингових послуг; 

• менеджер проєктів та бізнес-
консультант в сфері Е-комерції; 

• фахівець з провадження сучасних 
електронних бізнес-стратегій 
підприємства;  

• фахівець в галузі електронної 
комерції та електронної торгівлі 

 

  
 
 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ  

• подвійний диплом європейського 

зразка (двох університетів); 

• студентоцентроване навчання; 

• визнання неформальної освіти; 

• залучення до викладання 

дисциплін викладачів факультету 

комп’ютерних наук Каразінського 

університету; 

• доброзичлива, творча 

атмосфера; 

• залучення фахівців галузі та 

представників бізнесу (спікерів) 

до освітнього процесу; 

• вільне обрання дисциплін з 

широкого каталогу університету 

(25% обсягу програми) 

• державне замовлення за 
програмою 

 


