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Letter of Support 
 
Dear Sir/Madam: 
 
Hereby I would like to confirm that I am fully familiar with the structure, content and results 
of the PhD Program in International Economic Relations (IER) at Odessa I.I. Mechnikov Na-
tional University (ONU). The doctoral program has been created and it is led by the academic 
staff of the Department of World Economy and International Economic Relations. As I have 
verified myself, student research in the field of international economic relations is well orga-
nized and corresponds to high international standards. This has been evident also by the visit 
of my student Mrs. Alia Peix, MA candidate in East European Studies at the Free University 
of Berlin, which produced phenomenal results between March and June 2020. Furthermore, 
two departmental professors, Professor S. Yakubovskiy and Associate Professor T. Rodionova, 
who are well known scientists with international publications, have been invited for several 
times to hold visiting lecturers at the Free University of Berlin.  
 
During my own teaching and research stay in the ONU Department of World Economy and 
International Economic Relations in June-July 2019, I got acquainted with its Ph.D. program 
and I suggested improvements to its structure and content. I would like to emphasize that 
these suggestions have been fully implemented.  
 
A distinctive feature of this program is the involvement of European universities in the train-
ing of doctoral students, including the Free University of Berlin. More specifically, the Ph.D. 
student Halyna Alekseievska successfully took part in the DAAD project “Berlin-Odessa Dia-
logue in Economics” within the framework of the Leonhard Euler program between the Free 
University of Berlin and Odessa I.I. Mechnikov National University. I consulted and offered 

mailto:theocharis.grigoriadis@fu-berlin.de
http://www.oei.fu-berlin.de/


2/2 

 
 
 

extensive feedback Mrs. Halyna Alekseieska for her dissertation research for the period be-
tween September 2019 and April 2020, including her research visit to the Free University of 
Berlin in January-February 2020.  
 
The East European Institute of the Free University of Berlin has already submitted another 
DAAD application under the auspices of the Leonhard Euler to invite scholars and doctoral 
students from the ONU Department of World Economy and International Economic Relations. 
It is planned that another Ph.D. student from ONU, Ivelina Podgorna, will be able to visit the 
Free University of Berlin in fall of 2021 and I plan to be her scientific advisor for the period of 
her scholarship in Berlin.  
 
Thus, I would like to express my overall strong support of the structure, content and results 
of the Ph.D. Program in International Economic Relations at Odessa I.I. Mechnikov National 
University, which equips its graduates with excellent training in quantitative methods and 
international economic policy and toward the submission of original and impressive doctoral 
dissertations.  
 
Sincerely,  
 
 
 
 
 
Theocharis Grigoriadis  
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Рецензія 

на проект освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 

зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

в Одеському національному  університеті імені І.І. Мечникова 

 

ТОВ "ТГ МАКРА" є однією із провідних компаній Півдня України. Компанія протягом 

останніх 5 років динамічно розвивається в сфері сільського господарства, організації 

міжнародної торгівлі, а також надає широкий спектр аналітичних послуг у сфері залучення 

іноземного капіталу в агропромислові підприємства України. 

Саме тому ТОВ "ТГ МАКРА" є зацікавленою у працевлаштуванні фахівців, які мають 

стати лідерами у впроваджені новітніх технологій в організацію сільськогосподарського 

виробництва. Таких фахівців, згідно проекту освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, випускає ОНУ імені І. І. 

Мечникова. 

Головними перевагами цієї програми є наступні компетентності випускників: 

здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та 

прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

наукового обґрунтування та підтвердження новітніх підходів у міжнародній виробничій та 

інвестиційній діяльності; здатність до аналітичного мислення та практичних навичок 

систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та 

прогнозування міжнародних економічних відносин, зокрема в інвестиційній сфері та 

сільському господарстві. 

Таким чином, вважаємо, що програма з підготовки доктора філософії зі спеціальності 

292 “Міжнародні економічні відносини” в Одеському національному  університеті імені І. І. 

Мечникова відповідає сучасним потребам українського бізнесу. 

 

 

08.06.2020 

 

 

Директор ТОВ "ТГ МАКРА"                                            М. М. Раздорожний 
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Рецензія 

на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 

«Міжнародні відносини»  

в Одеському національному  університеті імені І. І. Мечникова 

 

ТОВ "ТГ МАКРА"  є провідною компанією Півдня України, яка постійно та динамічно 

розвивається в сфері сільського господарства, а також надає широкий спектр фінансових 

послуг компаніям України та Європейського Союзу. 

Компанія ТОВ "ТГ МАКРА" є зацікавленою у працевлаштуванні 

висококваліфікованих фахівців з питань розвитку та зовнішнього фінансування сільського 

господарства України та організації міжнародних розрахунків. Саме таких фахівців, згідно 

моніторингу реалізації освітньо-наукової програми підготовки аспірантів зі спеціальності 292 

“Міжнародні економічні відносини”, готує ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Головними перевагами цієї програми є те, що її випускники: уміють креативно 

мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні 

підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань у сфері 

фінансування розвитку сільського господарства і міжнародних розрахунках; проявляють 

гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу і ресурсів; демонструють лідерські якості, навички міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в команді. Саме такі якості притаманні Алексеєвській Г.С., яка 

під час навчання на програмі PhD допомогла своїми рекомендаціями суттєво підвищити 

ефективність інвестиційної стратегії ТОВ "ТГ МАКРА". 

Саме тому ми вважаємо, що програма з підготовки доктора філософії зі спеціальності 

292 “Міжнародні економічні відносини” в Одеському національному  університеті імені І. І. 

Мечникова, відповідає самим високим українським та міжнародним стандартам і 

розраховуємо на подальшу співпрацю з її слухачами та випускниками. 

 

 

26.03.2021 

 

 

 

 

Директор ТОВ "ТГ МАКРА"                                            М. М. Раздорожний 

 

 
 

 

  

 

 

 

 


