
В Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна 

проводиться прийом студентів з підготовки за 

освітньою програмою  

першого (бакалаврського) 

 рівня освіти 

«Міжнародні фінанси» 

Чому саме 

«Міжнародні фінанси»? 

 

Як зазначив відомий американський 

бізнесмен, інвестор та фінансовий оглядач 

Роберт Кійосакі: «Якщо хочеш бути 

багатим, треба бути фінансово 

грамотним». 

Фінансист – це професія, що є однією із 

найбільш престижних у світі. Основна задача 

фінансиста – примножити капітал. Фінансисти 

необхідні і інвестиційним фондам, і банкам, і 

біржам, і страховим компаніям, і звичайним 

підприємствам, і гігантським 

транснаціональним корпораціям, і органам 

місцевого та державного управління. При 

цьому, фахівець із фінансів може обрати собі 

певний напрямок діяльності: податки, 

страхування, інвестиційна діяльність, 

фінансове планування та звітність, управління 

корпоративними фінансами та інше. 

До Вашої уваги ми пропонуємо нову 

можливість – стати фахівцем із міжнародних 

фінансів!!! 

«Міжнародні фінанси» – це освітньо-

професійна програма в рамках спеціальності 

292 «Міжнародні економічні відносини». Це 

означає, що Ви отримуєте нормативні знання 

із міжнародних економічних відносин, і 

паралельно фінансові компетентності.  

Фінансист-міжнародник – це 

фахівець, що розуміється на міжнародних 

економічних відносинах, основах 

міжнародного бізнесу та володіє знаннями та 

вміннями у сфері міжнародних фінансів.  

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  
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Де ще у світі готують фахівців з 

міжнародних фінансів? 

- Frankfurt University of Applied Science; 

-  Southern Taiwan University of Science 

 and Technology; 

- University of Denver; 

- Berlin School of Economics and Law. 

 

Чому навчають на міжнародних фінансах? 

Навчальний процес базується на сучасних 

методах освіти з використанням новітніх 

інформаційних технологій та залученням 

викладачів високого професійного рівня, що 

викладають такі дисципліни: 

- країнознавство; 

- основи менеджменту та маркетингу; 

- макро- та мікроекономіка; 

- фінансова статистика; 

- гроші та кредит;  

- світова економіка; 

- міжнародні економічні відносини; 

- фінанси; 

- міжнародна банківська справа; 

- бухгалтерський облік; 

- економіка підприємства; 

- міжнародні інвестиції;  

- управління фінансовими ризиками; 

- міжнародне оподаткування; 

- міжнародне фінансове планування; 

- інформаційні системи і технології 

фінансової звітності; 

- міжнародні фінанси; 

- міжнародний фінансовий менеджмент; 

- міжнародне публічне і приватне право; 

- 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 конкурентоспроможності 

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» 

- Банківські та страхові структури. 

Ким можна працювати після навчання на 

спеціалізації міжнародні фінанси? 

- Міжнародний фінансовий аналітик; 

- Фахівець з міжнародного фінансового 

планування; 

- Фінансовий ризик-менеджер в 

міжнародному бізнесі; 

- Приватний підприємець у сфері 

міжнародного бізнесу; 

- Викладач вищого навчального закладу; 

- Перекладач; 

- Податковий консультант міжнародного 

бізнесу; 

- Міжнародний менеджер зовнішньої 

звітності (спеціаліст із консолідації 

звітності в підрозділах, розташованих в 

різних країнах); 

- Співробітник банківської або страхової 

сфери; 

- Фахівець з фінансового планування 

міжнародних інвестиційних проектів. 

- Помічник експерта із 

зовнішньоекономічних питань; 

- Помічник консультанта із 

зовнішньоекономічних питань; 

-  Помічник бухгалтера; 

-  Економіст; 

-  Оператор комерційного банку; 

-  Фінансист 

-  Референт фінансового директора; 

-  Помічник аудитора. 

 

Зроби свій внесок у майбутнє – вивчай 

міжнародні фінанси у ХНУ імені 

В.Н. Каразіна!!! 

 
«Інвестиції у знання завжди дають найбільший 

прибуток» 

Бенджамін Франклін 


