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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальний процес базується на 

сучасних методах освіти з 

використанням новітніх 

інформаційних технологій та 

залученням викладачів високого 

професійного рівня. 

Особлива увага приділяється мовній 

підготовці студентів. Більш ніж 2500 

академічних годин відводиться для 

опанування іноземних мов: 

англійської як основної та німецької 

або французької як другої іноземної.

Загальна кількість годин з 

викладання англійської мови 

відповідає підготовці перекладача.

З метою закріплення здобутих знань, 

навичок та вмінь навчальним планом 

передбачено проходження трьох 

видів практик: комп’ютерної, 

перекладацької та виробничої.



ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ 

ДИСЦИПЛІНИ:

• міжнародний бізнес;

• управління міжнародним бізнесом;

• управління міжнародним маркетингом;

• облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності;

• маркетингові дослідження та аналіз інформації;

• міжнародний фінансовий менеджмент;

• менеджмент ЗЕД підприємств;

• бізнес міжнародних економічних організацій;

• ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі;

• ділові переговори в міжнародному бізнесі;

• конкуренція у міжнародному бізнесі;

• міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

• ціноутворення на світових товарних ринках;

• розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі;

• прийняття оптимальних управлінських рішень.



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»



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники в подальшому мають змогу 

здійснювати інформаційно-аналітичну, 

консультативну, експертну діяльність в 

сфері міжнародних відносин, 

державного управління, в приватних 

структурах і суспільних організаціях, а 

також науково-педагогічну або науково-

дослідну діяльність на посадах:

- експерт із зовнішньоекономічних 

питань;

- міжнародник-аналітик;

- спеціаліст з управління у сфері   

міжнародного бізнесу;

- консультант з маркетингу;

- оглядач з економічних питань;

- науковий співробітник у сфері 

міжнародних економічних відносин;

- викладач вищого навчального закладу;

- перекладач.





2500 академічних 

годин відводиться для 

опанування іноземних 

мов.



Студенти стали учасниками робочих заходів і зустрічей в 

Парламенті Угорської Республіки.



Каразінці стали учасниками робочих зустрічей в 

Міністерстві закордонних справ та торгівлі Угорщини.



Департамент міжнародних зв'язків Мерії Будапешта.





Будапештський університет імені Матвія Корвіна



Студенти у посольстві України в Угорщині. 



У посольстві Угорщини в 

Києві українській делегації 

було представлено бачення 

пріоритетів розвитку 

відносин між Україною й 

Угорщиною та вручено 

сертифікати про успішне 

закінчення дипломатичного 

стажування в Єврошколі за 

підписами керівників 

посольств обох країн. 




