
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові дисципліни: 
  Країнознавство;  
  Суспільні комунікації 
  Політологія 
  Теорія міжнародних відносин 
  Міжнародні відносини та світова 
політика 
  Міжнародні організації 
  Міжнародне право 
  Міжнародна інформація 
  Теорія та практика перекладу 
 Сучасні інформаційні системи і 
технології 
  Кількісні методи 

Дисципліни за вибором: 
МЕЙДЖОР «Міжнародні відносини та 
регіональні студії» 
 Основи міжкультурних комунікацій 
 Регіоналізм в сучасних міжнародних 
відносинах 
  ЄС та політика сусідства 
  Ораторська майстерність та 
спичрайтинг 
  Зовнішня політика України 
  Конфліктологія та теорія переговорів 
 Дипломатичний протокол та етикет 
 Зовнішня політика США 
МЕЙДЖОР «Міжнародні відносини та 
суспільні комунікації» 
 Основи міжкультурних комунікацій 
 Регіоналізм в сучасних міжнародних 
відносинах 
  Документна комунікація 
  Ораторська майстерність та 
спичрайтинг 
  Соціологічні методи в дослідженні 
міжнародних відносин 
  Історія політичних вчень 
 Дипломатичний протокол та етикет 
 Релігієзнавство 

 Переваги навчання за 
спеціальністю: 

 Поглиблена мовна підготовка 
(до 65 кредитів з 240 відведено на 
поглиблену мовну підготовку : 
обов’язкове вивчення двох 
іноземних мов (англійської, 
французької чи німецької) та третьої 
іноземної мови (іспанської чи 
арабської) за вибором студента у 
рамках вибіркових дисциплін 
майнора 
 Викладання частини професій-

них дисциплін англійською мовою. 
 Можливість отримання 

Кембриджського міжнародного 
сертифікату на підтвердження рівня 
володіння діловою англійською 
мовою на базі університету. 
 Доступ до міжнародних 

програм академічної мобільності 
(паралельного навчання в вишах 
інших країн, інших освітніх чи 
наукових проектах). 

Форми навчання: 
денна та заочна 

(за державним замовленням та на 
контрактній основі) 

Наші координати: 
Кафедра міжнародного бізнесу  

та економічного аналізу 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

61166, м. Харків, 
пр. Науки (Леніна), 9-А. 

Ст. метро «Наукова». 
2-й корп., ауд. 36. 

(057)702-18-30, внутрішній 3-71.  
Сайт:http://www.ea.hneu.edu.ua/ 

E-mail: kafecan@hneu.edu.ua.  

 Кар’єрні можливості: 
Випускники спеціальності 291 

Міжнародні відносини, регіональні 
студії та суспільні комунікації можуть 
здійснювати професійну діяльність в 
сфері зовнішньої політики, 
міжнародного співробітництва та 
міжнародних відносин, обіймати 
первинні посади в органах 
державної влади та самоврядування 
різних рівнів, в міжнародних 
організаціях, у комерційних та 
недержавних структурах, 
здійснювати педагогічну та науково-
дослідницьку діяльність. 

Випускник може 
обіймати посаду: 

- дипломатичного представника; 

- консультанта, радника, експерта із 
суспільно-політичних питань; 
- аналітика міжнародної сфери; 
- фахівця із зв’язків з громадськістю 
та пресою; 
- політичного оглядача; 
- референта прес-служб зовнішньо-
політичних відомств та дипло-
матичних установ. 

Сертифікати ЗНО (бюджет і 
контракт): 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 
3. Математика або історія України 

Сертифікати ЗНО (контракт): 
1. Українська мова та література 
2. Історія України  
3. Іноземна мова або географія  

 

ФАКУЛЬТЕТ КОНСАЛТИНГУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
 

Спеціальність 291 
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

БАКАЛАВРАТ 
 

Диплом бакалавра 
з міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій 
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