
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові дисципліни: 
  Країнознавство; 
  Світова економіка та міжнародні 
економічні відносини 
  Міжнародна інформація 
  Мікро- та макроекономіка 
  Міжнародне право 
  Менеджмент 
  Міжнародні відносини та світова 
політика 
  Міжнародні організації 
  Теорія та практика перекладу 
  Вища математика  
  Дипломатичний протокол та етикет 

Дисципліни за вибором: 
МЕЙДЖОР «Аналітичне 
забезпечення міжнародного 
бізнесу» 
Основи зовнішньоекономічної 
діяльності 
Міжнародний бухгалтерський облік 
Аналіз міжнародних ринків 
Фінансово-економічний аналіз 
діяльності 
Міжнародні стандарти бізнесу 
Міжнародні фінанси 
МЕЙДЖОР «Зовнішньоекономічна 
діяльність» 
Основи зовнішньоекономічної 
діяльності 
Бухгалтерський облік та звітність 
Міжнародний маркетинг 
Аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності 
Міжнародний менеджмент 
Міжнародні фінанси 

Форми навчання: 
денна та заочна (за державним 
замовленням та на контрактній основі) 

 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 
професійних дисциплін 
англійською мовою. 

 Потужна навчальна база – 
матеріально-технічне, навчально-
методичне, інформаційне 
забезпечення. 

 Можливість отримання 
Кембриджського міжнародного 
сертифікату з ділового 
англійського мовлення. 

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

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 292 

Міжнародні економічні відносини 
отримують диплом економіста-
міжнародника та можуть здійснювати 
професійну діяльність в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародного співробітництва та 
міжнародних економічних 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: 

• експерта, консультанта із 
зовнішньоекономічних питань; 
• економіста з міжнародної торгівлі; 
• менеджера з експорту; 
• оглядача, економічного радника,  
• брокера з купівлі-продажу товарів, 
• дипломатичного представника. 

Сертифікати ЗНО (бюджет і 
контракт): 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 
3. Математика або географія 

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

 

ФАКУЛЬТЕТ КОНСАЛТИНГУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
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Освітня програма 
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС 

БАКАЛАВРАТ 
 

Диплом бакалавра з  
міжнародних економічних відносин 
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