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

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

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

Експерти-практики iз нашоi компанiТ переглядали ОПП на предмет можливостi

забезпечити компетентностi, необхiднi магiстру за спецiа,тьнiстю 292 кМiжнароднi

економiчнi вiдносини>>, щоб розпочати дiяльнiсть в фiрмi, шо займа€ться мiжнародним

бiзнесом.

Украiнсько-Американське ТОВ Фiрма <KOflA>> було засноване в 1992 роцi i сьогоднi

е однiею з провiдних фiрм на риЕку засобiв вимiрювальноi технiки УкраiЪи. Фiрма виробляе

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

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

пiслягарантiйному cepBicHoMy обслуговуванню. При цьому нашi спецiалiсти пiдбирають

прилади i компоненти, якi в максима,тьному ступенi вiдповiдають вимогам до експлуатацiТ у

вiтчизняних умовах.

KpiM uього, фiрма (КОДА) пропонуе якiсне обладнання виробництва провiдних

свiтових виробникiв засобiв вимiрювальноi технiки.

Iз ОПП <Мiжнародний бiзнес>> бакалаврського рiвня Харкiвського нацiонального

унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна ми знайомi з часiв започаткування набору стулентiв. I саме

наша фiрма радила випусковiй кафедрi розпочати пiдготовку магiстрiв за ОП кМiжнародний

бiзнес>. Гарантом ОПП магiстерського рiвня став проф.. Тимошенков I.B., який

неоДнорiLзово надавав нашiй компанii консультативну допомогу у сферi мiжнародного

бiзнесу. Фахiвцi нашоi компанiТ неодноразово прово лшlи для студентiв рiзних поколiнь

майстер-класи, на яких ознайомлювiIли зi специфiкою власного мiжнародного бiзнесу.

Маемо вiдзначити, що розробники освiтньоi програми завжди зверталися до нас за

rrорадами tцодо наповнення ocBiTHboT програми дисциплiнами та тематичного наповнення

ряду дисциплiн. За ocTaHHi роки програма пiдсилилася. Нам дуже iмпонlтоть така нещодавно

введена освiтня компонента як <Соцiальне пiдприсмництво)). Позитивним вида€ться

нововведення вибiрковоi компоненти кМiжнародне бiзнес-адмiнiстрування). Ми знаемо, що
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студенти активно обирають близьку до iнTepeciB нашоТ фiрми дисциплiну кIнновацiйне

пiдприемНицтвО та стартаП проектування)), ПереглянУвши робоЧi програми з дисциплiн, ми

радимо пiдсилити тематичне забезпечення компетентностi <здатнiсть застосовувати

кумулятивнi знання' науково-технологiчНi досягнення' iнформацiйнi технологii дJUI

осягнення cyTHocTi феномену новоi економiки, виявлення закономiрностей та тенденцiй

новiтнього розвитку свiтового господарства) в першу чергу в таких дисциплiнах як

кАктуа,rьнi проблеми мiжнародного бiзнесу> та <Глобальнi проблеми сучасностi>.

зазначена пропозицiя не вказу€ на неякiснiсть пiдготовки, а спрямована виключно на

подilльше покращення ocBiTHboi програми, яка вiдзначаеться високою якiстю та здатнiстю до

подаJ,Iьшого розвитку та удосконалення.

З повагою,

Щиректор С.Г. Зяблiн


