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вIдгук
на освiтньо-професiйну програму <<Мiжнародний бiзнес>>

(галузь знань 29 <Мiжнароднi вiдносини>>о спецiальнiсть 292 <Мiжнароднi
економiчнi вiдносини>>) пiдготовки бакалаврiв на факультетi мiжнародних

економiчних вiдносин та туристичного бiзнесу
Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна

Експерти-практики iз нашоi компанiТ переглядали ОПП на предмет можливостi

забезпечити компетентностi. необхiднi бакалавру за спецiальнiстю 292 кМiжнароднi

економiчнi вiдносини>>, щоб розпочати дiяльнiсть в фiрмi, rцо займаеться мiжнародним

бiзнесом.

Украiнсько-Американське ТОВ Фiрма (КОДА) було засноване в 1992 роцi i сьогоднi

с однiсю з провiдних фiрм на ринку засобiв вимiрювальноТ технiки УкраiЪи. Фiрма виробляс

рiзноманiтнi автомобiльнi. вагоннi ваги та iншi промисловi системи для зважування.

дозування i т.п., викону€ роботи по ii монтажу, введення в експлуатацiю, гарантiйному та

пiслягарантiйному cepBicHoMy обслуговуванню. При цьому нашi спецiа_ltiсти пiдбирають

прилади i компоненти, якi в максимальному ступенi вiдповiдають вимогам до експлуатаuiТ у

вiтчизняних }мовах.

KpiM цього. фiрма кКо.ЦА> пропону€ якiсне обладнання виробництва провiдних

свiтових виробникiв засобiв вимiрювальноТ технiки. Iз ОПП <Мiжнародний бiзнес>

Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.Н.Каразiна ми знайомi з часiв

Започаткування набору студентiв. Фахiвцi компанiТ неодноразово проводили для студентiв

рiзних поколiнь майстер-класи. на яких ознайомлювали зi спеuифiкою власного

мiжнародного бiзнесу.

Маемо вiдзначити. що розробники ocBiTHboi програми завжди звертitлися до нас за

ПОРадами щодо наповнення ocBiTHboT програми дисциплiнами та тематичного наповнення

ряду дисциплiн. Програма за роки iснування на кафедрi мiжнародного бiзнесу та еконопtiчноТ

Teopii зазнала значних перетворень i видозмiнилася. все бiльше орiентуючись на потреби

практикiв мiжнаролного бiзнесу.

Iз ocTaHHix змiн. tцо вирiшено внести розробниками ОП як позитивне хочемо

вiдзначити введення iспанськоi та китайськоТ мов в якостi можливих для вивчення. Також

цiнною € перестановка ряду дисциплiн у семестрах. Завдяки цьому змiст ocBiTHboi програми
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ма€ чiтку структуру; ocBiTHi компоненти, включенi до ocBiTHboT програми, становлять

логiчну взасмопов'язану систему та в сукупностi дають можливiсть досягти заявлених цiлей

та програмних результатiв навчання.

Оскiльки наша компанiя займаеться iнновацiями ми перевiрили робочi програми

обов'язкових дисциплiн на наявнiсть тем, що дозволяють сформувати у студентiв <здатнiсть

обирати та використовувати вiдповiднi методи, iнструментарiй для обrрунтування рiшень

щодо створення, функцiонування пiдприемницьких структур, розробляти бiзнес-план

застосовувати iнновацiйнi пiдходи>. Як висновок ми вiдзначаемо, що найбiльш повно цю

компетентнiсть формуе дисциплiна <EKoHoMiKa фiрми>>, а iншим дисциплiнам iз ОП, що

згiдно матрицi вiдповiдностi формують цю компетентнiсть, слiд або пiдсилити певнi

аспекти, або слiд прибрати примiтку про формування ними цiсТ компетентностi i

зосередитися на забезпеченнi iнших компетентностей за ОП. Зазначена пропозицiя не

вказу€ на неякiснiсть пiдготовки, а спрямована виключно на подЕl,тьше покраrцення

освiтньоi програми, яка вiдзначасться високою якiстю та здатнiстю до подальшого

розвитку та удосконалення.

З повагою,

,Щиректор С.Г. Зяблiн






