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Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 
 

Затверджено  

наказом ректора  

від _______________ № _______ 

 

 

 

 

Тимчасовий стандарт вищої освіти  
 

першого (бакалаврського) рівня 

____________________________________________________________________ 
 (рівень вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

за 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 

____________________________________________________________________ 
 (освітньо-професійною / освітньо-науковою) 

програмою 
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС 

____________________________________________________________________ 
 (назва програми) 

 

  

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою університету  “____”  ________________ 20___ року, 

протокол №__.
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Тимчасовий стандарт підготовки  

перший (бакалаврський) рівень 

 

за напрямом  

6.030206 Міжнародний бізнес 

спеціальністю  

 

Тип диплому 

одиничний 

 

Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС 

 

Нормативний термін навчання 

3 роки 10 місяців 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, 

і вимоги до професійного відбору вступників. 

Повна загальна середня освіта 

Мета програми 

Забезпечення якості освіти з урахуванням вимог до компетентностей фахівців з 

міжнародного бізнесу. Надати освіту в області міжнародного бізнесу із 

широким доступом до працевлаштування, підготовити студентів із особливим 

інтересом до певних областей міжнародного бізнесу для подальшого навчання 

за другим (магістерським) рівнем освіти 

Характеристики програми: 

Предметна область (галузь знань): соціальні та поведінкові науки, 

міжнародні економічні відносини. 

Основна зорієнтованість програми: сучасні технології міжнародного 

бізнесу. Зорієнтованість на актуальні спеціалізації, в рамках яких можливо 
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подальша професійна кар’єра: міжнародна банківська справа, міжнародний 

страховий бізнес, міжнародна інвестиційна діяльність. 

Спрямованість програми: базовий рівень теоретичних знань з 

міжнародного бізнесу з акцентом на практичних аспектах ведення 

міжнародного бізнесу 

Відмінності від інших подібних програм: частина курсів викладається 

англійською мовою, рекомендується виробнича практика за кордоном 

Програмні компетентності 

Загальні 

 Концептуальні знання з міжнародного бізнесу, включаючи певні знання 

сучасних досягнень. 

 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять 

професійної  діяльності. 

 Здатність  до  підприємницького  мислення  та  вміння  взяти  на  себе 

ініціативу. 

 Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності , що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації , вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів. 

 Уміння  знаходити,  обробляти  та  аналізувати  інформацію  з різноманітних 

джерел.   

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 Уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми. 

 Уміння працювати в команді. 

 Уміння та навички спілкування іноземною мовою. 

 Здатність до безперервного та актуального навчання. 

 Здатність діяти на основі етичних мотивів.   

Фахові 

 Уміння застосовувати знання з міжнародного бізнесу на практиці. 
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 Уміння працювати в міжнародному контексті. 

 Управління комплексними бізнес-проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності.   

 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

 Розуміння зобов’язань щодо безпеки.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Уміння спілкуватися з експертами з інших галузей знань. 

 Міжособистісні навички та вміння взаємодіяти.  

 Здатність  діяти  з  урахуванням  соціальної  відповідальності.  

 Розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності.  

 Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Розуміння  відповідальності  щодо  збереження  навколишнього середовища.  

 Уміння управляти якістю виконуваної роботи.  

 Уміння мотивувати людей та досягати спільних цілей. 

Програмні результати навчання  

Студент після успішного завершення програми має здатність продемонструвати 

базовий рівень запланованих знань з міжнародного бізнесу. 

Базові знання та розуміння спеціальних розділів з міжнародного бізнесу на 

вибір студента. 

Розуміння різних інструментів та стратегій міжнародного бізнесу, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських 

проблем. 

Оцінка можливостей ведення бізнесу на міжнародних ринках та планування 

ринкової стратегії фірми. 

Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку. 

Організація і управління в міжнародних фірмах. 

Вибір цінової політики на зовнішньому ринку. 
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Аналіз причин виникнення конкретних ситуацій в міжнародних економічних 

відносинах України з іншими країнами світу. 

Управління людськими ресурсами, враховуючи етику в міжнародному бізнесі. 

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до 

міжнародного бізнесу, використовуючи належне програмне забезпечення. 

Вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну 

термінологію. 

Придатність до працевлаштування  

Робочі місця в фірмах, бізнес структурах, що займаються міжнародним 

бізнесом. Посади у фінансових інституціях, які пов’язані з міжнародним 

інвестуванням, державних установах, які регулюють міжнародні економічні 

відносини. 

Випускники мають змогу здійснювати інформаційно-аналітичну, 

консультативну, експертну діяльність в сфері міжнародних економічних 

відносин, державного управління, в приватних структурах і суспільних 

організаціях на посадах: 

- експерт із зовнішньоекономічних питань; 

-  міжнародник-аналітик; 

- спеціаліст з управління у сфері   міжнародного бізнесу; 

- оглядач з економічних питань; 

- науковий співробітник у сфері міжнародних економічних відносин; 

Можливості подальшого навчання  

Можливість навчатися за програмою «Міжнародний бізнес» другого 

(магістерського) рівня освіти або суміжною магістерською програмою з 

міжнародних економічних відносин. 

Стиль викладання, навчання та система оцінювання: 

– Комбінація лекцій, семінарів, практичних занять у вигляді проблемно-

орієнтованого навчання, самостійна робота студентів, консультації з 

викладачами, підготовка дипломної роботи бакалавра. 
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– методи оцінювання: письмові екзамени, поточний контроль, презентації, 

контрольні роботи, виробнича та перекладацька практика, курсові 

роботи, комплексний екзамен за фахом, захист дипломної роботи. 

Форми атестації здобувачів вищої освіти. 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом «Міжнародний бізнес» – 8 

семестр 

Дипломна робота з захистом в ЕК – 8 семестр  

 

 


