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вцгук
на освiтньо-професiйну црограму <<Мiжнароднi фiнанси>>

(ГалУЗь Знашь 29 <<Мiжнароднi вiдносини>>о спецiальнiсть 292 <<Мiжнароднi
еКОнОмiчнi вiдносини>>) пiдготовки бакалаврiв на факультетi мiжнародцих

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

Експерти-практики украiЪсько-американського ТОВ Фiрма <КОЩА>) одержirли запит

вiД гаранта освiтньо-ПрофесiйнОi програми кМiжнароднi фiнанси> Д.е.Н., професора

ШКОДiНОi Iрини ВiталiiЪни щодо надання вiдгуку про можливостi програми забезпечити

компетентностi, необхiднi бака,тавру за спецiа,тьнiстю 292 <Мiжнароднi економiчнi

ВiДНОСини>, та отримання роботи в фiрмi, що займа€ться мiжнародним бiзнесом. До запиту

булО надано: освiтньо-ПрофесiйнУ програму (ОПП); навча,rьний план спецiальностi;

програмУ комплексногО iспитУ з оПП: програмУ практичноТ пiдготовки для студентiв

бакалаврату;

УкраiЪсько-Американське ТОВ Фiрма кКО.ЩА>> було засноване в |992 poui i сьогоднi

е однiсю з провiдних фiрм на ринку засобiв вимiрювальноi технiки УкраТни. Фiрма виробляс

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

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

пiслягарантiйному cepBicHoMy обслуговуванню. При .цьому нашi спецiа,тiсти пiдбирають

приладИ i компонеНти, якi в максимilJIьномУ ступенi вiдповiдаЮть вимогам до експлуатацii у
вiтчизняних умовах. KpiM чього, фiрма (КОДА) пропонуе якiсне обладнання виробництва

провiдних свiтових виробникiв засобiв вимiрювальноТ технiки.

зазначимо, tцо розробники ocBiTHboi програми завжди звертаються до нас за порадами

tцодо наповнення ocBiTHboT програми дисциплiнами та тематичного наповнення ряду

ДИСЦИПЛiН. Фахiвцi компанii неоднорiLзово прово дили для студентiв рiзних poKiB майстер-

класИ та органiЗовувалИ eKcKypciT на пiдприемство, на яких знайомили iз спечифiкою

власногО мiжнародНого бiзнеСу та переЛiком комПетенцiямИ, якими мають володiти майбутнi

фахiвцi,

В РеЗУльтатi нашого спiвробiтництва освiтньо-професiйна програма кМiжнароднi

фiнанси> зазнала значних перетворень i видозмiнилася, все бiльшQ ОРiснтlrючись на потреби
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практикiв мiжнародного бiзнесу. ОПП добре структурована i складаеться iз загальнОi,

спецiальноi пiдготовки та предметiв за вибором студента.

Iз ocTaнHix змiн, що вирiшено внести розробниками ОП як позитиВне хОЧеМО

вiдзначити введення iспанськоТ та китайськоi мов в якостi можливих для вивчення. Аналiз

навчального плану свiдчить, Iцо опП по€дну€ якiсну базову пiдготовку iз широким

перелiком вузькоtrрофесiйних навчаJIьних дисциплiн, що дозволить випускникам працювати

в рiзноманiтних сферах бiзнесу та надае iM спецiальнi знання, якi стануть необхiдними длrI

створення власного бiзнесу.

оскiльки наша компанiя займаеться iнновацiями ми перевiрили робочi програми

обов'язкових дисциплiн на наявнiсть тем, що дозволяють сформувати У СтУДеНТiВ

компетенцii, rцо необхiднi для практичноi роботи та обгрунтування рiшень tцодо створення,

функчiонування пiдприсмницьких структур. Вважа€мо, що найбiльш бiзнес-орiентованими

дисциплiнами е <EKoHoMiKa фiрми>, кБiзнес-планування), кСтрахування), кМiжнародне

оподаткуВання)), <МiжнарОдний фiнансовиЙ маркетинГ>, <Мiжнародна логiстика)), <Теорiя i

практика зовнiшньоТ торгiвлi >.

В якостi rrобажання зазначимо необхiднiсть постiйно посилювати цифровi

компетенцii студентiв, оскiльки фiрми потребують спецiа-шiстiв, якi розумiються на

дiджиталiзацii бiзнесу.

Висновок. Вважасмо, rцо освiтньо-професiйна програма першого (бакалаврського)

рiвня вищоi освiти <мiжнароднi фiнанси> повнiстю вiдповiдае сучасним вимогам до

пiдготовки фахiвцiв. Студенти мають можливiсть отримати якiсну теоретичну й прикладну

ocBiTy, посднати теоретичнi знання iз практичними навичками.

З повагою,

Щиректор Зяблiн
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