
Освітньо-професійна програма  
«Міжнародні фінанси» є відповіддю на 

актуальні тенденції в міжнародних 
економічних відносинах, які пов’язані із 

глобалізацією фінансових ринків та 
валютною інтеграцією  

Адреса: 
61022, м. Харків, пл. Свободи 4, 

ауд. 3-78  
Телефони: 

(057)-707-53-51 
097-153-16-90  

 ec_teor@karazin.ua 
WWW.IRTB.KARAZIN.UA 

Факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу 

спеціальність 
292 «Міжнародні економічні відносини» 

Освітньо-професійна програма  

«Міжнародні фінанси»  
Кваліфікація: 

Бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародні 
фінанси 



У динамічному глобальному світі зміцнюються зв’язки між країнами та компаніями. 
Зростає потреба в розумінні фінансових аспектів міжнародного бізнесу та світової 
торгівлі, валютних та інвестиційних ризиків, фінансових інноваціях та фінансових 

махінаціях с цінними паперами або податками. 

Важливість міжнародних фінансів 
Для студентів і професіоналів міжнародного 

ринку, які бажають зрозуміти глобальну динаміку 
бізнесу.  

 
Ви зрозумієте як працює бізнес за кордоном та в 

різних країнах світу.  
 

Сьогоднішні міжнародні фінансові інститути є 
опорою цивілізованого суспільства та бізнесу.  

Як диплом з міжнародних фінансів може допомогти у вашій кар’єрі?  
 

Диплом з міжнародних фінансів надасть вам унікальні можливості для кар’єрного 
росту в компаніях всього світу, оскільки ви зможете виконувати професійні задачі в 

різних відділах міжнародної компанії. Ви отримаєте навички та знання в таких галузях 
як міжнародна торгівля, міжнародні інвестиції, валютні відносини, фінансові інновацій, 

управління фінансами міжнародної компанії. 

Чому саме  «Міжнародні фінанси»? 



сучасних економіко-
математичних 
методів для 
фундаментальних та 
прикладних наукових 
досліджень у галузі 
міжнародних 
фінансів. 

Міжнародні фінанси  
  передбачає набуття знань та прикладних умінь у  сфері 

фінансового управління суб’єктів міжнародного бізнесу  

Ви отримаєте ґрунтовні знання з: 
фінансового планування на підприємствах, оцінювання грошових 
потоків, інвестиційної привабливості бізнес-ідей;  
фінансового менеджменту  
фінансового та економічного 
аналізу діяльності підприємств  
міжнародного бізнесу  

 
  

 
 



Професійно-орієнтовані дисципліни 

• основи менеджменту та 

маркетингу; 

• макро- та мікроекономіка; 

• теорія статистики; 

• 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 

З повним переліком дисциплін, що вивчаються, 
можна ознайомитись на сайті факультету 

міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу - http://international-relations-
tourism.karazin.ua/academics/pidghotovka_bakalavriv

/bakalavr_MF.html 
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 Глобалізація економіки стала причиною створення світовими корпораціями своїх 
дочірніх компаній в різних країнах світу. Ці корпорації вимагають професіоналів, які 

добре обізнані в сфері фінансування міжнародного бізнесу.  
Отже ваш диплом відкриє  двері для великого кола кар’єрних можливостей як у 

вітчизняних, так і в міжнародних компаніях. 



Методи навчання на  “Міжнародних фінансах” 

Групові  

проекти  

Індивідуальні  

проекти  

Лекції, проблемне 

навчання  

Дослідження  
Семінари, 

тренінгові форми  

on-line-технології, 

дистанційні 

технології   

Workshops  

  

 Ділові, рольові 

та імітаційні ігри; 

кейс-метод 



Професійно-

орієнтовані 

дисципліни 

Проходження перекладацької

та виробничої практики з 

можливістю подальшого 

працевлаштування
Понад 1800 академічних

годин для опанування

іноземних мов

Можливість навчатись 

закордоном, Erasmus+

Активне 

соціальне життя, 

спорткомплекс, 

комфортабельні 

гуртожитки 

Участь у науковому життя 

(міжнародні проекти, 

конференції, олімпіади)

Унікальна освітня програма, яка надає змогу амбітній та енергійній 

молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну освіту і 

збудувати успішну кар’єру першокласного фінансиста в сфері 

міжнародного бізнесу! 



Навчальний процес 

викладачі високого 
професійного рівня та гостьові 

лекції практиків світу 
міжнародних фінансів  

великі обсяги викладання 
іноземної мови: англійська мова 

як основна,     німецька, 
китайська, французька та 

іспанська – як друга іноземна 
мова 

проходження двох 
видів практик: 

перекладацької та 
виробничої. 

сучасні методи освіти з 
використанням новітніх 

інформаційних технологій  



Можливість закордонних стажувань 

В унвіверситеті діють Відділ організації міжнародної діяльності  та  
Відділ міжнародних програм та академічної мобільності   Erasmus+ 



Активне студентське життя 

Детальніше на https://www.instagram.com/irtb.karazin/  
 

https://www.instagram.com/irtb.karazin/


Як  стати студентом? 

якщо прагнеш знань ) 



Освітньо-професійна програма  

 

 «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШ КЛЮЧ ДО УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ ! 

 

61022, м. Харків, мн. Свободи, 4, ауд. 3-78 

057-707-53-51, 097-153-16-90 


