
«МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» 
 

Бельгійсько-українська програма мобільності  

з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародний бізнес»  

у Вищій школі провінції Льєж у Бельгії 
 

Програма забезпечує освіту в галузі міжнародних економічних відносин, надає студентам 

можливість здобути навички у сфері ведення міжнародного бізнесу. 
 

Випускники програми володіють фаховими знаннями:  
- теорій і концепцій розвитку міжнародних економічних відносин та системи міжнародного 

бізнесу; 

- ґенези міжнародного бізнесу, тенденцій та видів (економічної, політичної, правової й 

соціокультурної) сфер середовища міжнародного бізнесу,  механізмів функціонування та 

організаційно-правових форм; 

- міжнародних нормативно-правових документів, стандартів і принципів ведення 

міжнародного бізнесу, механізмів регулювання міжнародних економічних відносин. 
 

Як стати студентом програми: 

- навчатися на 2-му курсі за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” освітньої 

програми “Міжнародний бізнес”; 

- знати іноземну мову (англійська чи французька мова) на рівні не нижче В2 та мати  

диплом В2/сертифікат В2 або рекомендаційний лист від викладача; 

- підготувати документи; 

- пройти співбесіду; 

- скласти навчальну угоду. 
 

Мова навчання – англійська (французька). 
 

Перелік документів, необхідних для участі в програмі: 

- диплом В2 / сертифікат В2 про підтвердження рівня іноземної мови (англійська чи 

французька мова) або рекомендаційний лист від викладача; 

- резюме англійською (французькою) мовою, 
- скан-копія закордонного паспорта,   

- мотиваційний лист,  

- заява на участь у програмі (з кольоровим фото), 

- навчальна угода. 
 

Програма спрямована на вивчення міжнародного бізнесу на основі досвіду розвинених 

країн. 
 

Вимоги до кандидатів: 
- володіння базовими знаннями з міжнародного бізнесу 

- знання англійської (французької) мови на рівні В2 
 

Графік навчального процесу 
 

Графік навчального процесу передбачає один семестр занять (вересень 2021 – січень 2022) у 

Вищій школі провінції Льєж (Бельгія) та всі інші семестри у Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця. 
 

Переваги участі в програмі: 

 Освіта міжнародного рівня - безкоштовно.  

 Один семестр навчання в м. Льєж (Бельгія).  

 Висококваліфіковані викладачі.  



 Проживання в студентському готелі з харчуванням за 300 євро на місяць. 

 Подорож – нагода розширити кордони.  

 Можливість удосконалити рівень англійської мови та покращити або вивчити 

французьку мову. 

 

Керівник програми 
Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  

Отенко Ірина Павлівна, д.е.н., професор,  

зав. кафедри міжнародних економічних відносин ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

E-mail: otenkoip@gmail.com 

 

Координатор  
Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна,  

доцент кафедри міжнародних економічних відносин ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

E-mail: lessia0505@gmail.com 

 

Консультації щодо участі в програмі проводяться за адресою: 
Харків, пр. Науки 9-А, 2 корпус, 3 поверх, ауд. 35-36  

(кафедра міжнародних економічних відносин) 
 

 


