
 Спеціалізація 292-1 

«Міжнародні економічні відносини» 
(бюджетна пропозиція – 10 бюджетних 

місць, загальний обсяг 40 місць) 

Вступні випробування  
(Сертифікати ЗНО 2020, 2019, 2018 або 2017 
р.): 
 Українська мова та література (не 

менше 100 балів). 
 Іноземна мова* (не менше 100 балів). 
 Географія або Математика 

(обирається предмет з максимальним 
балом) (не менше 100 балів). 

*Іноземна мова (сертифікат 2020, 2019 або 
2018 р.). Освітня кваліфікація: економіст–
міжнародник, перекладач. 
Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з міжна-
родних економічних відносин зі знанням 
іноземних мов. 

Спеціалізація 292-2 

«Міжнародні бізнес-структури» 

(контрактна пропозиція – загальний обсяг 
15 місць) 

Вступні випробування: 
(Сертифікати ЗНО 2020, 2019, 2018, або 
2017 р.): 

 Українська мова та література (не 
менше 100 балів). 

 Історія України (не менше 100 балів). 
 Іноземна мова або Математика 

(обирається предмет з максималь-
ним балом) (не менше 100 балів). 

Загальна сума не менше 140 балів. 
  

 

Спеціалізація 292-3 
 «Міжнародна економіка»  

(контрактна пропозиція – загальний обсяг 
10 місць) 

Вступні випробування  
(Сертифікати ЗНО 2020, 2019, 2018 або 2017 
р.): 
 Українська мова та література (не 

менше 100 балів). 
 Історія (не менше 100 балів). 
 Географія або Математика * 

(обирається предмет з максимальним 
балом) (не менше 100 балів). 

*Іноземна мова (сертифікат 2020, 2019 або 
2018 р.). Загальна сума не менше 140 балів. 
Навчальні плани підготовки фахівців 
інституту передбачають навчання за трьома 
рівнями вищої освіти: 
бакалаврський - 4 роки; 
магістерський - 1,4 роки. 
аспірантура (PhD) - 4 роки. 
  

 
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

Метою освітньої програми є підготовка 
висококваліфікованих фахівців (економістів-
міжнародників) зі спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини», 
особливістю освітньої програми є фахова 
економічна підготовка у сфері міжнародних 
бізнес-процесів на корпоративному рівні з 
поглибленим вивченням двох іноземних 
мов. Окрім англійської мови, студент матиме 
можливість вибрати французьку або 
німецьку іноземну мову.  

 

Метою освітньої програми є підготовка 
висококваліфікованих фахівців, 
особливістю освітньої програми є фахова 
економічна підготовка у сфері міжнародної 
економіки на макроекономічному 
(державному) рівні і на рівні міжнародних 
компаній з поглибленим вивченням двох 
іноземних мов. Окрім англійської мови, 
студент матиме можливість вибрати 
французьку або німецьку іноземну мову.  
 

Кафедра менеджменту інноваційного 
підприємництва та міжнародних економіч-
них відносин НТУ «ХПІ» має міжнародні 
зв’язки з провідними вузами Європи, бере 
участь у міжнародних проектах та програмах 
кредитної мобільності, що передбачають 
обмін студентами з провідними вузами країн 
Європи за програмою Erasmus+, тобто 
навчання та стажування кращих студентів 
спеціальності 292 Міжнародні економічні 
відносини у провідних вузах Європи. В 2019-
2020 навчальному році 4 найкращі студенти 
спеціальності успішно пройшли конкурсний 
відбір за програмою Еразмус+ та у 2 семестрі 
навчального року навчаються в Угорщині та 
Німеччині. 
  



 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 
ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ  

ВІДНОСИН 

Наша адреса: 
 м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корп. У1, 

кім. 1001. Проїзд: ст. м. Пушкінська, ст. м. 
Бекетова. 

 

Контактний телефон: 
(096) 5250384 – керівник спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини» 

д.е.н., проф. Посохов Ігор Михайлович. 

 

Сайт: 
http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm, 

https://www.facebook.com/292-
%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B

E%D0%B4%D0%BD%D1%96-
%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%

96%D1%87%D0%BD%D1%96-
%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8

%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-
533016050543506/ 

Специфікою навчання студентів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» є поєднання поглибленої 
економічної підготовки з вивченням двох 
іноземних мов: окрім англійської мови, 
студент має можливість вибрати 
французьку або німецьку іноземну мову. 
Випускники можуть працювати на 
економічних та менеджерських посадах у 
вітчизняному малому та середньому 
бізнесі та транснаціональних корпораціях, 
що дозволяє їм отримувати високий рівень 
оплати праці та передбачає можливості 
швидкого кар’єрного зростання  
Випускники затребувані як фахівці для 
роботи в: міністерстві закордонних справ; 
державних відомствах, регіональних 
органах державної влади і управління – як 
молодший і допоміжний персонал 
міжнародних відділів, департаментів і 
зарубіжних представництв (експерти, 
референти); міжнародних організаціях – в 
якості експертів, референтів; українських і 
зарубіжних підприємницьких структурах, 
некомерційних і громадських організаці-
ях, що підтримують міжнародні зв'язки 
або займаються міжнародною проблема-
тикою - експерти, референти зі збору 
інформації, виконавчі секретарі проектів; 
закладах вищої освіти з міжнародною 
проблематикою - наукові співробітники та 
викладачі; в транснаціональних корпо-
раціях, банках, страхових компаніях, 
інвестиційних фондах, міжнародних 
організаціях, органах державного 
управління та місцевого самоврядування 
на підприємствах усіх форм власності; в 
науково-дослідних інститутах і лаборато-
ріях; консультаційних закладах, які 
займаються проблемами міжнародної 
економічної діяльності; в системі 
підготовки міжнародних кадрів. 
Підготовку фахівців забезпечують 15 
докторів наук, професорів, з яких 10 
докторів економічних наук, професорів  
  

 

https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/
https://www.facebook.com/292-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%A2%D0%A3-%D0%A5%D0%9FI-533016050543506/

