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Наші партнери та угоди

Ми готуємо студентів бути
компетентними професіоналами
у питаннях, що пов’язані з міжнародними відносинами, політикою, економікою тощо. При навчанні наші студенти отримують
якісну і всебічну освіту, проте
окрім дисциплін, передбачених
навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і
науки України, існує необхідність
поглиблювати знання студентів у
багатьох напрямках, яким майже
неможливо приділити достатньо
уваги в рамках формального навчального процесу. Наприклад,
вивчення культурних, релігійних
і побутових особливостей регіону,
на якому спеціалізується той чи
інший студент.
Мало вивчити мову і знати загальні відомості про історію та
економіку
держави-партнера.
Якщо мова йде про дипломатичну службу і ведення переговорів,
то треба мати на увазі менталітет
людей, релігійну складову культури, а також враховувати культурні
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особливості, починаючи від привітання, поведінки під час спілкування, поведінки за столом і таке
інше.
Саме з метою більш цілісного
виховання майбутніх професіоналів Інститут уклав дві угоди про
співпрацю в реалізації освітніх і
культурних програм з релігійними
організаціями.
25 лютого підписана угода з
харківською мусульманською громадою «Баракят», що відноситься
до Духовного управління мусульман України, а 31 травня підписана угода з Ісламським культурним центром міста Харкова, який
включає в себе мусульманську релігійну громаду «Милість» та громадську організацію Аль-Манар.
Це передусім є важливим для
студентів арабського відділення
нашого Інституту. На наступний
навчальний рік планується ряд
спільних заходів. А саме, презентація роботи мусульманських організацій; зустріч з Муфтієм ДУМУ
«Умма» Саїдом Ісмагіловим; пла-

Історія успіху
1994-1999, ЕС-94-1я, МЕВ,
японське відділення.
Посада: Директор київської філії CMA CGM Shipping Agencies
Ukraine (Український офіс міжнародної судноплавної компанії CMA
CGM A.S., Марсель, Франція)
Друга освіта, підвищення кваліфікації, стипендії, гранти: 10.2000
Японський центр в Україні – Тренінг Управління зовнішньоекономічною діяльністю.
2000-2001 Програма стажування
у Верховній Раді України («Помічник голови комітету Верховної Ради
України»), за підтримки USAID та
Програми сприяння Парламенту
України університету Індіани. Виконував обов’язки помічника голови секретаріату Комітету фінансів
та банківської діяльності.
06.2001 Японський центр в Україні – Тренінг Маркетинг в промис-

нується організація екскурсій в
релігійні громади з метою ознайомлення студентів з функціонуванням даних організацій та
правилами поведінки у мечеті;
планується організація факультативних занять, під час яких будуть
читатися більш поглибленні лекції з цікавих студентам питань, а
також організація регулярної мовної практики з носіями арабської
мови.
Звичайно, багато в чому реалізація цих проектів залежить від
активності студентів та їхнього
інтересу до запропонованих заходів. Отже, Інститут зі своєї сторони робить усе можливе для успішного розвитку в цьому напрямку.
Можливо в майбутньому, за
даним прикладом, будуть укладені аналогічні угоди про співпрацю і з іншими організаціями
з метою розвитку роботи японського, китайського, корейського,
в’єтнамського та інших відділень
нашого Інституту.
			
О. Савченко
ловості.
07-08.2003 Японське агентство
з міжнародного співробітництва
(JICA), Міжнародний центр у Йокогамі, Японія. Професійне літнє
стажування під час навчання в Каліфорнійському університеті, СанДієго, за програмою студентських
обмінів між містами-побратимами
Сан-Дієго і Йокогама, та університетською стипендією імені Робінсона.
2002–2004
Каліфорнійський
університет в Сан-Дієго, США,
Інститут міжнародних відносин в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Магістр міжнародних відносин
в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, спеціалізація - Міжнародне
управління (за програмою МВА),
японське відділення.
(Навчання за програмою стипен-

2
дій ім. Е.Маскі Держдепартаменту
США).
2002-2004, University
of
California, San Diego, Graduate
School of International Relations and
Pacific Studies.
MPIA – Master of Pacific
International
Affairs/Professional
specialization
in
International
Management (MBA Equivalent),
regional concentration in Japan.
Edmund S. Muskie Graduate
Fellowship Program Fellow (US
Department of State).
03-11.2009 Українська школа політичних студій (Спільний проект з
Радою Європи), включаючи Літній
університет демократії у Страсбурзі 6-10.07.2009.
09.2009-06.2010
УкраїнськоЯпонський Центр (UAJC), проект
Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) у НТУУ
«КПІ». Курс японської мови.
Перший професійний досвід
отримав у Англо-американському
СП «Трайдент консалтінг та інвестиції», Львів, де за сумісництвом,
починаючи з 2-го курсу і до закінчення інституту працював молодшим консультантом відділу
маркетингових досліджень, представником у Харкові, проводив польові маркетингові дослідження
для таких міжнародних корпорацій,
як Кока-Кола, Крафт Фудз та інші.
1997 року короткий час за сумісництвом працював у компанії МакДональдз Україна, яка тільки вийшла на ринок України і відкривала
перший ресторан у Києві, а другий
- через пару днів, у Харкові, за відкриття якого і відповідала наша команда.
Під час навчання в інституті
пройшов практику в Центральному
апараті Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі (МЗЕЗТорг); далі - у відділі міжнародних
зв’язків Харківської обласної державної адміністрації - в Управлінні зовнішньоекономічних зв’язків
Харківської області (регіональний
підрозділ МЗЕЗТорг), куди після
дипломної практики був прийнятий
на посаду головного експерта ще
до закінчення ВНЗ. Попрацювавши
на держслужбі і відчувши потребу
в живій практиці ЗЕД, перейшов
Над номером працювали:
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у приватний сектор - з 2000 р. почав працювати спеціалістом з експортного продажу в ВАТ «Завод
імені Фрунзе». У кінці 2000 року за
конкурсом був прийнятий на річне
стажування в Комітеті фінансів і
банківської діяльності за Програмою стажування у Верховній Раді
України («Помічник голови комітету Верховної Ради України»), яка
проводиться за підтримки USAID
та Програми сприяння Парламенту
України університету Індіани. Виконував обов’язки помічника голови секретаріату Комітету фінансів
та банківської діяльності.
Під кінець стажування влітку
2001 року твердо вирішив, що потрібно отримати освіту за кордоном, тому повернувся в Харків і
розпочав роботу спеціалістом з експорту на українсько-польському СП
АТЗТ «Новий стиль», провідного
виробника офісних меблів у СНД,
де вже працювали і добре себе зарекомендували декілька наших випускників, паралельно готуючись
до подання документів на різноманітні програми стипендій в США та
Європі.
У результаті виграв конкурс на
дворічне навчання за програмою
стипендій ім. Е.Маскі Держдепартаменту США, для здобуття ступеню
магістра. Мені пощастило разом із
іншим випускником нашого інституту Антоном Курасовим (1997-2002,
МВ, японське відділення) потрапити до Інституту міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському
регіоні, Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, де я здобув
неоціненний міжнародний досвід і
ступінь Магістра міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському
регіоні, спеціалізація Міжнародне
управління (за програмою МВА),
японське відділення. Під час навчання в США працював в університеті помічником професора з міжнародної економіки, Історії Росії та
СРСР, а також здійснив професійну
та особисту мрію - вперше потрапив до Японії. У якості необхідної частини навчальної програми
знову-таки разом з Антоном Курасовим ми виграли конкурс і пройшли професійне літнє стажування
в Міжнародному центрі Йокогами

Японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA) за програмою студентських обмінів між
містами-побратимами Сан-Дієго і
Йокогама, за університетською стипендією імені Робінсона.
Після закінчення університету з
червня 2004 року деякий час працював менеджером з розвитку бізнесу в хімічній компанії ChemDiv
Inc. в Сан-Дієго (який вважається
центром біотехнологічної галузі
США), восени 2004 року був переведений в московський офіс компанії, але швидко зрозумів, що хочу
працювати в Україні. Невдовзі отримав пропозицію від світового лідера
міжнародних морських перевезень –
датської групи компаній A.P.MollerMaersk – очолити запуск бренда
і розвиток однієї із судноплавних
компаній холдінга – Safmarine (головний офіс в Антверпені, Бельгія)
– в Україні. Таким чином, з лютого
2005 я працюю в Україні в сфері
морських контейнерних перевезень,
важливість яких постійно зростає,
і які є артеріями міжнародної торгівлі між континентами. Після 3,5
років роботи з організації продажів
в Маерск Україна в судноплавних
лініях Safmarine Container Lines та
Maersk Line, отримав пропозицію
від французької судноплавної компанії СМА CGM, яка входить до
трійки найбільших у світі, очолити
київську філію компанії.
Громадська діяльність. Член асоціації випускників та відбіркового
комітету в IREX програми стипендій ім. Е. Маскі Держдепартаменту
США, регіональний директор по
Європі асоціації випускників Інституту міжнародних відносин в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Каліфорнійського університету в
Сан-Дієго, США, один із засновників Асоціації випускників Інституту
сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум», член
асоціації випускників Української
школи політичних студій.
Захоплення. Подорожі, активний
спорт (наразі - футбол і туризм), питання управління, філософії та сенсу життя, спілкування з друзями,
Японія та Схід, налагодження бізнесу на співробітництво з Японією
та іншими країнами Сходу.

ПВНЗ «Інститут сходознавства Наша адреса: 61039, м. Харків, просп. Постишева, 4
і міжнародних відносин
телефони:(057) 719-60-88; 370-51-63
«Харківський Колегіум»
e-mail: institut@collegium.kharkiv.ua
website: www.collegium.kharkiv.ua

