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90 років alma mater!

вельмишановні 
викладачі, 
студенти, 
співробітники 
та випускники 
одеського 
державного  
економічного 
університету!

Щиро вітаю Вас з визначною ювілейною датою – 90-річчям від дня 
заснування ОДЕУ. 

Протягом десятиліть наш університет плідно розвивався, ставши 
авторитетним науковим та освітнім центром України. ОДЕУ - один 
із провідних університетів країни, який має значні досягнення як у ми-
нулому, так і в умовах сьогодення. Він здійснює великий вплив на ін-
телектуальний, науково-технічний та економічний розвиток країни, 
зокрема на кадровий потенціал економічної сфери держави. 

Визначальним стало 16 травня 1921 р., коли Одеський губвиконком 
видав наказ про заснування Одеського інституту народного господарс-
тва, у витоків якого стояли видатні вчені-економісти – В.М.Штейн, 
О.Я.Шпаков, А.С.Бориневич, Г.І.Тіктін, С.І.Солнцев, Г.І.Танфільєв. Вони 
розробили основні засади економічної політики держави, створили на-
укові школи, які перетворили навчальний заклад у науковий економічний 
центр Півдня України. Кожний з них підготував та виховав цілу плеяду 
фахівців, викладачів, науковців у галузі економічної науки.

Гідно оцінивши досягнення та заслуги колективу інституту, який 
посідав провідне місце серед вузів держави, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Постановою від 13 липня 1993 р., створив на його базі Одеський 
державний економічний університет.

Сьогодні Одеський державний економічний університет – це сучасний  
науково-освітній центр Півдня України,  який визначається фундамен-
тальністю та системністю знань, поєднанням освіти, науки та інновацій 
у єдиний комплекс, високим рівнем міжнародних зв’язків. 17 вересня 2010 
року у Болонському університеті (Італія) ректором ОДЕУ було підписано  
Велику  Хартію університетів. Університет співпрацює з 42 освітніми і 
науковими установами країн СНД, Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Голландії, 
Грузії, Італії, Румунії, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції та ін. 

Йдучи назустріч 90-річниці ОДЕУ хотілось би висловити всьому ко-
лективу, професорсько-викладацькому складу, співробітникам, сту-
дентам та аспірантам щирі та теплі привітання з нагоди нашого юві-
лею й побажати всім міцного здоров'я, родинного щастя, нових твор-
чих успіхів і визначних досягнень. Висловлюю подяку вам, шановні коле-
ги, за вашу самовіддану, напружену працю, за великий особистий вне-
сок у життєдіяльність університету. Бажаю всім подальшого зрос-
тання, досягнення нових висот у науці та у підготовці молодої генера-
ції кадрів, невичерпної життєвої й творчої енергії, процвітання нашої 
Alma-mater! Хай ніколи не полишає вас жага пошуку й  бажання твори-
ти! Здоров`я, щастя, мира і добра вам и вашим родинам! 

З повагою, ректор 
Михайло Іванович  Звєряков 

шановні колеги!Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України щи-
ро вітає викладачів, студентів та всіх працівників Одеського де-
ржавного економічного університету з нагоди ювілейної дати 
від дня заснування!Ваш навчальний заклад має багату історію. Дев’ять де-
сятиліть самовідданої праці науковців і педагогів, вагомі до-
сягнення випускників університету створили йому авторитет 
сучасного науково-освітнього центру, що став провідним осе-
редком економічної освіти Півдня України.Гідним здобутком за 90 років є понад 95 тисяч підготовлених фа-
хівців. Наукові школи А.К. Покритана, І.Я. Рабіновича, В.Ф. Палія, 
Л.М. Крамаровського, В.І. Осипова, М.М. Ямпольського, М.Г. Бажа-
ла, В.С. Козлова, Я.М. Ерліха та ряду інших професорів широко ві-
домі своїми досягненнями в галузі економічної теорії, фінансів, гро-
шового обігу та кредиту, статистики, економіки підприємства, мар-
кетингу.

Плідна діяльність на ниві вищої освіти та значущі наукові 
розробки стали вагомим внеском у процес розбудови економіки 
держави, у вирішення проблем регіонального розвитку.

Бажаємо колективу університету й надалі успішно вико-
нувати свою почесну місію у справі підготовки кадрів високої 
кваліфікації для потреб економіки. Міцного здоров’я та нових 
професійних звершень.

З повагою,
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачник 

уважаемые преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты университета!Искренне поздравляю Вас со славной датой – 90-летним юби-
леем! 

Ваш университет, пройдя долгий и сложный путь, сегодня 
уверенно и последовательно держит курс на развитие научно-ис-
следовательской деятельности. В стенах Вашего университета претворяются в жизнь лучшие 
методики и технологии, о чем свидетельствует высокий профес-
сионализм преподавателей и выпускников. Ваш коллектив по 
праву может гордиться замечательными традициями универ-
ситета, талантливыми и увлеченными педагогами, одаренными 
студентами, успехами и достижениями многих поколений вы-
пускников.

Желаю Вам, всем Вашим коллегам, выпускникам всех лет и 
сегодняшним студентам еще больших успехов, осуществления 
надежд и, конечно, здоровья и благополучия!Новых больших успехов и свершений!С уважением,Мэр г. Одессывыпускник ОГЭУ                                        Алексей Костусев
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ВИДАТНІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

АНТОН САМОйЛОВИч БОРИНЄВИч, 
професор. Велике місце у його науко-
вій спадщині займають статис тично-
економічні дослідження, гли бокі нау-
кові розробки проблем сільськогоспо-
дарської та промислової статистики, 
демографії, краєзнавства.

ВІКТОР МОРІЦОВИч ШТЕйН, 
доктор економічних наук, профе-
сор. Залишив цінну наукову спад-
щину, яка є органіч ною складовою 
української економіч ної науки. Плід-
но використовуючи, як і М.І.Туган-
Барановський, засади теорії економіч-
ної кон’юнктури, В.М.Штейн розро-
бив наукові основи теорії і політи ки 
економічної кон’юнктури.

ГРИГОРІй ІСААКОВИч ТІКТІН, 
доктор економічних наук, професор. 
Cтворив свою концеп цію самостій-
ної «фінансової науки», йому нале-
жить фундаментальне дослідження 
з загальної теорії фінансів. Г.І.Тіктін 
досліджував концепцію побудови тео-
ретичної фінансової науки, її основні 
принципи, розробив наукові засади фі-
нансового управління, які до того часу 
розроблялися лише в західній теорії.

ГАВРИЛО ІВАНОВИч ТАНФІЛЬЄВ, 
професор. Зас нував перший в Росії 
журнал «Почвоведение» (1899 р.). Ра-
зом з вченими країни М.Симбірцевим 
і А.Ферхміним склали першу ґрун-
товну кар ту Європейської Росії, яка 
в 1900 р. демонстру валася на всесвіт-
ній виставці в Парижі. Автори кар-
ти були нагороджені золотою медал-
лю. Г.І.Танфільєв розробляв вчення 
про зони природи всієї Росії. В інсти-
туті викладав економічну географію, 
створив першу в Україні кафедру еко-
номічної географії, широко використо-
вував галузево-статистичний метод і 
запропону вав економіко-географічне 
районування, яке, як відомо, сприяло 
підвищенню ефективності управ ління 
народним господарством та розвитку 
еко номіки країни.

З 2000 року Одеський державний еко-
номічний університет очолив відомий еко-
номіст, фахівець з проблем економічної 
теорії, фінансів та кредиту, доктор еконо-
мічних наук, професор, академік Академії 
наук вищої школи України Михайло 
Іванович Звєряков. Під керівництвом 
М.І.Звєрякова університет здобув значний 
авторитет не тільки на всеукраїнському 
рівні, а й міжнародному. Колектив універ-
ситету наполегливо працює над впровад-
женням інноваційних підходів у систему 
підготовки фахівців.

Сьогодні ОДЕУ – це сучасний науко-
во-освітній центр Півдня України, який 
визначається фундаментальністю та сис-
темністю знань, поєднанням освіти, науки 
та інновацій у єдиний комплекс, високим 
рівнем міжнародних зв’язків. 

Ураховуючи інтереси регіону, в універ-
ситеті здійснюється підготовка фахівців за 
4 галузями знань, 13 напрямками та 40 ма-
гістерськими програмами за науковим та 
професійним спрямуванням, на денній і з 
відривом від виробництва формах навчан-
ня. Університет один із перших в Україні 
започаткував ступеневу систему підготов-
ки фахівців: «бакалавр» – «спеціаліст», 
«магістр»; включився до впровадження 
кредитно-трансферної системи згідно з 
концептуальними засадами Болонського 
процесу; розпочав системне впроваджен-
ня дистанційної форми навчання.

Випускники університету стали відо-
мими державними та політичними діяча-
ми, серед них: керівник Республіканської 
контори Держбанку України (1977-1998) 
В.Д.Буряк, Міністр торгівлі України 
(1953-1970) Г.Л.Сахновський, Міністр фі-
нансів України (1994-1996) О.І.Коваленко, 
Міністр фінансів України (1996-1997) 
В.М.Короневський, Міністр економіки 
України (1997-1998) В.І.Суслов, голо-
ва Антимонопольного комітету України 
(2003-2010), а з листопада 2010 р. мер м. 
Одеси О.О.Костусєв, перший заступник 
голови НБУ (2005-2010) А.В.Шаповалов, 
виконавчий директор Національного 
банку України з питань платіжних сис-
тем та розрахунків (2005 - до сьогодення) 
В.М.Кравець, заступник міністра фінансів 
України (1992-1994) П.В.Сліпченко, голо-
ва Ради Міністрів АР Крим (2005-2006) 
А.Ф.Бурдюгов, дванадцять депутатів 
Верховної Ради України різних скли-
кань, голова Сумської обладміністрації 
(2005-2010) Н.М.Гаркава, голова Хер-
сонської обладміністрації (2005-2010) 
Б.В.Силенков, чотири заступники голів 
обладміністрацій, керівники економічних 
служб, банківських та фінансових установ 
в різних регіонах України.

Усього в університеті та його струк-
турних підрозділах навчається майже 10 
000 студентів, аспірантів, докторантів і 
здобувачів, серед яких громадяни СРВ, 
Монголії, КНР, Ізраїлю, Румунії, Кіпру, 
Туркменістану, Конго, Молдови тощо. 
За роки існування в стінах університе-
ту підготовлено майже 95 тис. фахівців, 
які працюють на чотирьох континентах у 
п’ятдесяти країнах світу.

За високі досягнення у науковій та нав-

чальній діяльності університет неоднора-
зово було представлено та нагороджено 
різними державними, відомчими, міжна-
родними й іншими нагородами. За значні 
заслуги в підготовці фахівців 13 грудня 
1971 року Одеський інститут народного 
господарства нагороджено Почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради України.

У 2001, 2006 роках трудовий колек-
тив університету нагороджено Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України за 
вагомий внесок у розвиток освіти, підго-
товку висококваліфікованих спеціалістів, 
плідну наукову та педагогічну діяльність і 
трудові здобутки.

Науковий потенціал університету 
складає більш ніж 500 осіб професорсько-
викладацького складу, понад 320 з яких 
мають науковий ступінь, у тому числі 48 
докторів наук, професорів. В університеті 
працює 11 академіків галузевих академій, 
7 заслужених працівників освіти, діячів 
науки і техніки, що дозволяє успішно ви-
конувати фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження з пріоритетних на-
прямків розвитку науки і техніки.

Підготовка фахівців здійснюється на 
9 факультетах, до складу яких входять 
29 кафедр, із них 17 випускових кафедр 
очолюють доктори наук, професори. В 
університеті діє система безперервної під-
готовки фахівців: довузівська підготовка 
(підготовчі курси), академічна (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) та післядипломна ос-
віта (надання другої вищої освіти, підви-
щення кваліфікації). ОДЕУ акредитовано 
у повному обсязі за ІV рівнем акредитації.

Сьогодні функціонують в університеті 
наукові школи, які широковідомі в Украї-
ни та за кордоном своїми досягненнями в 
галузі економічної теорії, фінансів, грошо-
вого обігу та кредиту, статистики, еконо-
міки підприємства, маркетингу.

У межах цих шкіл проводиться підготов-
ка аспірантів та докторів наук. Починаючи із 
1972 року, в університеті функціонує спе-
ціалізована рада із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій. За період її існуван-
ня було захищено понад 300 кандидатських 
і більше 70 докторських дисертацій. 

В університеті створено чітку систе-
му працевлаштування випускників. Го-
ловним елементом цієї системи є відділ 
зв`язків із роботодавцями та працевлашту-
вання випускників. Створено банк даних 
установ, підприємств, організацій, які є 
основними замовниками наших випуск-
ників та з якими підтримуються постійні 
зв’язки, укладаються прямі договори на 
цільову підготовку фахівців під конкретні 
робочі місця, на яких студенти проходять 
виробничу практику.

В університеті впроваджено елект-
ронний документообіг, автоматизовано 
комп’ютерну систему управління й кон-
тролю навчальним процесом, яка адап-
тована до кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу і дає мож-
ливість контролювати успішність студен-
тів на факультетах. 

В ОДЕУ створено дієву систему ви-
ховної роботи, яка включає студентське 
самоврядування, інститут кураторства, 

студентські й спортивні клуби, кафедри 
гуманітарних наук, бібліотеку, музей уні-
верситету. На засадах студентського са-
моврядування в університеті працюють 
студентська профспілка, студентські ради 
гуртожитків, осередок студентського мо-
лодіжного підприємництва. Проводиться 
велика кількість заходів із виховної робо-
ти, які сприяють формуванню особистості 
студентів та їхніх духовних цінностей. 

Велике значення у навчально-вихов-
ному процесі має співпраця керівництва 
університету із студентським самовря-
дуванням. Результатом такої співпраці є 
досягнення студентів університету як на 
міському, так і на всеукраїнському рівні. 
2005, 2009 року представників університе-
ту було обрано студентськими президен-
тами України; мерами м. Одеси ставали 
наші студенти у 2005, 2006, 2007 роках. 

Щорічно студенти університету бе-
руть участь у змаганнях різного рангу. 
Підвищився рівень результативності сту-
дентів-спортсменів. Тільки за п’ять ос-
танніх років студенти ОДЕУ отримали 
153 золоті медалі. У міжнародних змаган-
нях студенти університету брали участь в 
11-ти видах спорту. чемпіонами світу та 
Європи стали студенти: К.Сітнікова – аб-
солютна чемпіонка світу з парної акроба-
тики, А. Ковальчук – абсолютний чемпіон 
світу з карате, А.Астахова – чемпіонка Єв-
ропи з карате. Ю.Кіщенко, Д.Савицький, 
М.Терентьєв увійшли до десятки сильні-
ших спортсменів світу з легкої атлетики; 
23 студенти стали срібними та бронзови-
ми призерами чемпіонатів світу, Європи 
та Всеукраїнської «Універсіади».

В університеті діє розгалужена систе-
ма післядипломної освіти. За останні п’ять 
років пройшли підвищення кваліфікації та 
здобули другу вищу освіту близько 10 ти-
сяч слухачів різних категорій. 

Одеський державний економічний 
університет має високий міжнародний 
рейтинг, що підтверджено членством у 
Європейській асоціації університетів. 

17 вересня 2010 року у Болонському уні-
верситету (Італія) ректором університету бу-
ло підписано Велику Хартію університетів.

Університет плідно співпрацює з 42 ос-
вітніми і науковими установами країн СНД, 
Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Голландії, 
Грузії, Італії, Румунії, чехії, Болгарії, Поль-
щі, Франції та ін. Викладачі та студенти 
беруть участь у різноманітних міжнарод-
них програмах та проектах (DAAD, SIFE, 
TEMPUS-TACIS, AISEC та інші). 

В ОДЕУ втілюється передовий досвід 
закордонних навчальних закладів у галузі 
науки та освіти, впроваджуються сучас-
ні освітні технології та технології обміну 
інформацією. Щорічно зростає кількість 
залучених іноземних фахівців до викла-
дання в університеті. В університеті нав-
чається понад 300 іноземних студентів. 

Велику роль у якісному забезпеченні 
навчального процесу відіграє навчально-
лабораторна та матеріально-технічна ба-
за університету, яка оснащена сучасними 
технічними засобами, інформаційно-ко-
мунікаційними технологіями у форматі 
«Наука-освіта-технології». До послуг сту-
дентів надано 6 власних навчальних кор-
пусів, 1 навчально-лабораторний корпус, 
12 навчально-методичних лабораторій на 
випускових кафедрах, інформаційно-об-
числювальний центр, який обслуговує 32 
комп’ютерні класи, бібліотеку з філіями 
в навчальних корпусах, відділ технічного 
забезпечення з телецентром університету 
та відділ оперативної поліграфії. Посилено 
комп’ютеризацію навчальних підрозділів, 
поліпшено оснащення факультетів і ка-
федр мультимедійною та проекційною тех-
нікою. Забезпечено телекомунікаційними 
засобами та доступом до мережі Інтернет 
6 комп’ютерних класів. До послуг студен-
тів 3 гуртожитки на 1700 місць, 2 їдальні, 
8 буфетів, 5 медичних пунктів, спортивно-
оздоровчий табір «Економіст» на 250 міс-
ць, спортивний зал, спортивні майданчики 
та тренажерні кімнати при гуртожитках. 
Основною метою університету є підготов-
ка висококваліфікованих фахівців, які від-
повідають потребам держави в ринкових 
умовах і світовим стандартам вищої освіти, 
вимогам Болонської конвенції, ефектив-
ного використання наукового потенціалу 
університету для зміцнення економіки Ук-
раїни. За результатами рейтингової оцінки 
Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, інших міжнародних організа-
цій, а також підсумками діяльності серед 
гуманітарних закладів та ВНЗ університет 
стабільно входить до когорти лідерів.

І.І.Грищук, методист навчально-
методичного відділу, 

голова профбюро управління
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Саме такими завданнями керувала-
ся кафедра історії України, готуючи свій 
черговий захід в рамках здійснення вихов-
ної роботи. Зусиллями представників ви-
кладацького складу та студентського ак-
тиву було організовано і проведено тема-
тичний вечір у студентському гуртожит-
ку № 2, присвячений майбутньому юві-
лею – 90-річчю ОДЕУ. 17 березня 2011 
року в актовій залі гуртожитку зібралися 
творчі колективи студентської самодіяль-
ності, що представляли всі стаціонарні фа-
культети університету. Із вступним сло-
вом до усіх присутніх звернулася декан 
КЕФ О.П.Русєва, яка акцентувала увагу на 
історичній значущості ювілейної дати, на 
внеску різних поколінь викладачів, керів-
ників, співробітників, студентів, держав-
них органів у ті реальні досягнення, якими 
з повним правом може пишатися наш уні-
верситет. Олена Петрівна побажала всім 
присутнім на вечорі максимально розкри-
ти свої творчі таланти, мистецькі та інте-
лектуальні здібності, а у повсякденному 
житті та праці гідно продовжувати кращі 
традиції ОДЕУ – провідного вищого на-
вчального закладу Півдня України. 

Слід зазначити, що не тільки студенти, 
а й присутні на вечорі викладачі - заступ-
ник декана КЕФ, доцент В.М.Красовський, 
ведучий тематичного вечора, старший ви-
кладач кафедри Ю.Б.Махінла, доценти 
Л.В.Петришина, Н.Ф.Щербина, викладач 
О.О.Сечковський, доцент кафедри економі-
ки та управління туризмом П.А.Петриченко 
- із жвавим інтересом та щирою зацікав-
леністю подивились й вислухали виступи 
учасників факультетських команд, адже ве-
чір у актовій залі гуртожитку супроводжу-
вався цілою низкою творчих та інтелекту-
альних презентацій, що їх підготували сту-
денти університету з нагоди наближення 
90-річчя альма-матер. Серед тих, хто доклав 

своїх зусиль, енергії, талантів, були пред-
ставники Обліково-економічного факульте-
ту (С.Покотилов, С.Івасенко, Л.Березовська, 
А.Мелешко, В.Наумова, Т.Соловйова), 
Фінансово-економічного факультету (А.Хо-
доровська, Н.Бень, І.Шадюк, І.Янчук, 
Н.Кухар, І.Іщук), Кредитно-економічного 
факультету (О.Родкіна, В.Морозова, А.Коче-
ровська, Ю.Камбур, О.Джигова, Н.чернель, 
А.Христін, А.Євдокимов, В.Солотка), Фа-
культету економіки та управління виробни-
цтвом (Т.Гуцуляк, Б.Халлиєва, О. Микуль-
ська, Г.Пошутило), Факультету міжнарод-
ної економіки (А.Ноговіцина, Л. Золотова, 

С. Кольба, Д. Кайки, В. Дерменжи, К. Гу-
сєва, О. Пустовіт, В. Добинда, Л. Гагауз, М. 
Коваленко, К.Корнієнко, К.Крижановська). 
Представлення своїх факультетів, їх 
професорсько-викладацького складу, дека-
нів, методистів, секретарів, лідерів студент-
ського самоврядування, профспілок, пере-
можців різноманітних олімпіад, конкурсів, 
рейтингів тощо супроводжувалося змістов-
ною мультимедійною презентацією. 

Яскравим виявом студентської са-
модіяльності стали підготовлені вокаль-
ні, хореографічні композиції, драматур-
гічні, постановочні номери майбутніх 
економістів-фахівців, які явно привнесуть у 
цю серйозну, відповідальну й кропітку про-
фесію справжні людські емоції, непідробну 
щирість, ентузіазм та завзятість. 

Щиру подяку за організаційно-технічне 
сприяння у підготовці вечора висловлюємо 
адміністративно-господарській частині уні-
верситету, відділу технічних засобів навчан-
ня, художникам, студентському активу гур-
тожитку, операторам відеозйомки. Спільні 
фото на пам’ять за участі мешканців і гостей 
гуртожитку, учасників сценічних презента-
цій і глядачів стали піднесеним, позитивно-
емоційним завершенням нашого тематично-
го вечора, який увійде до переліку багатьох 
подібних заходів, присвячених визначній 
події у життєдіяльності ОДЕУ – 90-ій річни-
ці від дня його заснування. Вечір, тема яко-
го, сподіваємось, і надалі мотивуватиме но-
ві студентські покоління на всебічне й ґрун-
товне вивчення спадщини та долучення до 
здобутків одного з кращих економічних ву-
зів країни, а кафедра історії України й надалі 
докладатиме своїх скромних зусиль до вихо-
вання і просвітництва в середовищі сучасної 
української молоді. 

Ю.Б.МАхІНлА 
старший викладач кафедри історії 

україни 

історичниЙ досвід одеу: 
осмислЮЄмо, ЗасвоЮЄмо, преЗентуЄмо

ВИДАТНІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

САУЛ ЯКОВИч БОРОВИй, док-
тор історичних наук, професор. По-
ряд з етнічною історією, вивчав про-
блеми книгознавства, архівістики, іс-
торію європейської культури. Праця, 
яка вийшла в 1940 р., «Исследование 
по истории евреев на Украине XVI - 
XVIII в.в.» була представлена на здо-
буття наукового ступеня доктора істо-
ричних наук у спеціалізовану раду АН 
СРСР та успішно захищена. У післяво-
єнні роки його наукові інтереси пере-
міщуються на вивчення історії банків-
ської спра ви, він відкрив новий підхід 
до економічної історії, загальних про-
блем кредитної політики, історії бан-
ківської справи.

СЕРГІй ІВАНОВИч СОЛНЦЕВ, док-
тор економіч них наук, професор. Дослі-
джував соціально-економічний напрям в 
політичній економії, який був найвпли-
вовішим в економічній науці на зламі 
ХІХ-ХХст., широко представлений та-
кими відомими вченими як П.Б. Стру-
ве, М.І. Туган-Барановський, Т.І. Осад-
чий, В.Ф. Левитський. С.І. Солнцев зро-
бив наукове обґрунтування соціальної 
методології в російській літера турі, під-
креслюючи, що політична економія - со-
ціальна наука, тому економічні поняття 
по винні мати соціальні риси, інакше во-
ни мето дологічно не можуть бути визна-
ні економіч ними.

МАРК МИХАйЛОВИч УСОСКІН, 
доктор економіч них наук, профе-
сор. М.М.Усоскін був послідов ником 
наукової школи відомого вченого 
М.І.Боголєпова. Основну увагу приді-
ляв вивченню пи тань організації і пла-
нуванню кредиту, ефектив ним пошу-
кам шляхів функціонування системи 
планового кредитування. йому нале-
жать фунда ментальні дослідження з 
проблем короткостро кових кредитів.
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алексеЙ алексеевич костусев –
Мэр одЕССы, выпуСкНик плАНово-экоНоМичЕСкоГо фАкулЬТЕТА 1975 ГодА.

– Сергей Николаевич, когда  на-
стал момент выбирать alma mater, чем 
было обосновано решение поступать в 
оГэу?

– Учеба в ОГЭУ – это второе, полу-
ченной мной, образование (факультет 
автоматики и вычислительной техники 
Одесского политехнического универ-

ситета (1996 г.)). Выбор был продикто-
ван объективной необходимостью, т.е. 
нехваткой экономических знаний, чего 
требовала, на тот момент, моя професси-
ональная деятельность.

– какие яркие воспоминания у 
вас сохранились со времен студен-
ческой жизни? 

– На ум приходит забавная ситуа-
ция, точнее стечение обстоятельств. В то 
время, когда я поступил в ОГЭУ, я уже 
работал в коммерческом банке, и так по-
лучилось, что мой коллега по работе стал 
моим преподавателем, а затем и научным 
руководителем. Сотрудничество оказа-
лось достаточно плодотворным с конк-
ретной пользой для нашей работы.

– кто и почему был в числе ваших 
любимых преподавателей?

– Конечно, предпочтения были, с не-
которыми мы до сих пор поддерживаем 
теплые отношения.

– что вам больше пригодилось из 
приобретенного в оГэу? 

– Я могу по памяти перечислить те 
предметы, основами которых пользуюсь 
до сих пор: «Экономический анализ», 
«Кредитно-расчетное обслуживание вне-
шнеэкономической деятельности». И 
конечно на государственной службе без 
макроэкономики не обойтись.

– На ваш взгляд, являются ли вы-
пускники оГэу сегодня востребован-
ными, как специалисты?

– Безусловно. ОГЭУ – один из автори-
тетных ВУЗов города, который выпускает 
специалистов высокого уровня подготов-
ки. Показательным является хотя бы тот 
факт, что очень высокий процент именно 

выпускников ОГЭУ работает в банковс-
кой сфере, в том числе в представительс-
твах иностранных банков.

– какие пожелания вы бы выска-
зали будущим выпускникам оГэу и 
университету в связи с празднованием 
90-летия.

– День рождения ОГЭУ всегда на-
сыщен яркими впечатлениями, эмоци-
ональной и волнующей атмосферой, он 
дает возможность студентам творчески 
проявить себя, выпускникам – вспомнить 
свои золотые студенческие годы, а пре-
подавателям объективно оценить свои 
достижения, глядя на своих студентов и 
выпускников.

Я верю в то, что каждый студент, за-
кончивший ОГЭУ, займет достойное 
место в нашем обществе, а приобретен-
ные знания в стенах этого ВУЗа помогут 
достичь каждому самых высоких резуль-
татов в Вашей будущей профессиональ-
ной деятельности.

В этот торжественный день, от чис-
того сердца желаю всем студентам, не 
останавливаясь покорять новые вер-
шины знаний, прославлять свой ВУЗ, 
встречать в его стенах добрых и надеж-
ных друзей. И помнить, что знания на 
сегодняшний день – это самый ценный 
капитал.

Обращаясь к уважаемым преподава-
телям, прошу принять от моего имени 
низкий поклон и бесконечные слова бла-
годарности за ежедневный напряженный, 
титанический труд, за неоценимую рабо-
ту ума и сердца. Успехов вам и процве-
тания, железного терпения и творческого 
воодушевления! 

ВИДАТНІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

АНАТОЛІй КАРПОВИч ПОКРИТАН,
доктор еконо мічних наук, професор. 
Довів, що економічна теорія має не ли-
ше досліджувати суть економічних за-
конів, але й виробляти фор ми та ме-
тоди їх використання. Господарський 
механізм у працях А.К.Покритана ви-
ступає як цілісний самостійний об’єкт 
аналізу, що було істотним внеском у 
розвиток теорії господарсько го ме-
ханізму в 1960-80 ті роки. Він є фун-
датором та ідейним лідером Одеської 
наукової школи економічної думки, 
до якої входили і входять відомі вче-
ні - економісти та науковці. Творчі ін-
тереси А.К.Покритана були зосеред-
жені на актуальних проблемах еконо-
мічної теорії.

СТАНІСЛАВ ГРИГОРОВИч ДЯчЕНКО,
доктор економічних наук, професор. 
Відомий фахівець з проблем еконо-
міки й організації агропромислово-
го комплексу. Напрямки його науко-
вих досліджень: економічні обґрунту-
вання екологічної безпеки та вироб-
ництва продукції АПК; особливос-
ті розвитку ринкових відносин в еко-
номіці України; визначення збитків 
від забруднення оточуючого серед-
овища, прогнозування екологічних 
ситуацій та вивчення організаційно-
економічних аспектів формування 
ринку основних продуктів АПК ре-
гіону. Автор понад 200 наукових і 
науково-методичних робіт, серед яких 
монографії та навчальні посібники.

ЛЕОНІД МОйСЕйОВИч КРАМАРОВСЬКИй, 
доктор економічних наук, професор. 
Відомий фахівець з проблем бухгал-
терського обліку та аудиту. Науковий 
інтерес - бухоблік у промисловості і на 
будівництві в умовах внутрішньогос-
подарського розрахунку та бухгалтер-
ського обліку у сільському господар-
стві. Засновник наукової школи в галу-
зі бухгалтерського обліку та економіч-
ного контролю України; фундатор ау-
диторського руху, двічі відмінник Ви-
щої школи. Автор понад 110 науко-
вих та науково-методичних робіт, се-
ред яких 15 монографій, підручників 
та навчальних посібників.

тетЮхин сергеЙ николаевич - 
НАчАлЬНик ГлАвНоГо упрАвлЕНия вНЕшНЕэкоНоМичЕСкой дЕяТЕлЬНоСТи и ЕвропЕйСкой 
иНТЕГрАции одЕССкой оБлАСТНой ГоСудАрСТвЕННой АдМиНиСТрАции, 
выпуСкНик 2000 ГодА крЕдиТНо-экоНоМичЕСкоГо фАкулЬТЕТА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

– Алексей Алексеевич, когда  настал момент выбирать 
alma mater, чем было обосновано решение поступать в оГэу?

– В детстве я мечтал стать директором, чтобы возглавлять 
крупное предприятие, многотысячный коллектив и думал, где 
можно выучиться вот на такого директора. Я решил, что инсти-
тут народного хозяйства мне подходит, так как он готовит эко-
номистов и там растут настоящие крупные руководители.

– какие яркие воспоминания у вас сохранились со вре-
мен студенческой жизни? 

– Я горжусь своим университетом, я люблю свой универси-
тет и я горд тем, что через много-много лет, после окончания 
при консультировании моего декана защитил докторскую дис-
сертацию. У меня были великолепные преподаватели. Очень 
много времени посвящал общественным делам и это порою 
шло в ущерб моей учёбе. Был такой случай в моей студенчес-
кой жизни, когда я за всю сессию не пришёл не на одну лекцию 
по математике и на экзамене преподаватель сказал: «Ну что го-
лубчик попался»? Однако я сдал экзамен на отлично и закончил 

университет с красным дипломом. Играл в знаменитой коман-
де КВН, которая стала чемпионом СССР, участвовал в первой 
юморине, которую провели в Одессе. У истоков стояли наши 
старшие товарищи-ветераны одесского юмора и КВН, а мы пер-
вокурсники, пехота КВН. Моя студенческая жизнь была очень 
насыщенна. Студенческие годы запомнились ни только учёбой, 
экзаменами и библиотечными залами,  а также фестивалями, 
студенческими вечеринками, игрой в КВН. 

– кто и почему был в числе ваших любимых препода-
вателей?

– Не так часто я общаюсь со своими преподавателями, мно-
гих ведь нет в живых. Но встречи всё же бывают. Я постоянно 
нахожусь в контакте с ректором университета, мы знаем друг 
друга ни один год. Мой друг, проректор по научной работе Ана-
толий Ковалёв…они для меня просто ребята. Я всегда чувствую 
связь со своим родным университетом. Ниточка связывает меня 
с университетом, она живая, она не прервалась, это же истоки.

В те годы у нас были замечательные отношения с препода-
вателями. Не могу не вспомнить куратора нашей группы Татья-
ну Сергеевну Зернову, замечательного и прекрасного человека. 
В университете была отличная профессура - это и Анатолий 
Карпович Покрытан,  Вера Ивановна Касаткина, Сергей Влади-
мирович Мартыновский, Василий Иванович Осипов. Я им всем 
очень благодарен, они педагоги с большой буквы.

– что вам больше пригодилось из приобретенного в  
оГэу? 

– В хорошем учебном заведении тебя учат самостоятельно 
получать знания. В моём университете у меня были такие пе-
дагоги, которые привили желания учится всю жизнь. Я и учусь. 
Тогда они нас научили на всю жизнь, работать с литературой, 
выбрать самое главное, провести анализ, сделать график да ещё 
и понять, что с этим делать - вот этому всему и могут научить в 
хорошем университете. Это со мной всю жизнь и это мне помо-
гало и помогает до сих пор.

Экономический университет это учебное заведение со сво-
им почерком, со своим лицом. Там всегда была активная обще-
ственная жизнь. Я был недавно на юбилее своего факультета 
и увидел, что там замечательная талантливая молодёжь. У нас 
был КВН, а у них телевидение факультета. Мы в своё время и 
камеру не видели в живую.

Я очень люблю спорт и хожу на многие турниры и вот в па-
узах на некоторых соревнования выступают девочки из груп-
пы поддержки. Это девочки студентки с нашего факультета. 
Нархоз всегда отличался тем, что там бурно шла студенческая 
жизнь. Самодеятельность, инициатива, новации это было и это 
есть и сегодня и я этому очень рад. Те, кто научился не терять 
своё время зря всегда будут востребованы в жизни и найдут 
своё место.

– какие пожелания вы бы высказали будущим выпуск-
никам оГэу и университету в связи с празднованием 90-ле-
тия.

– Желаю много лет процветания университету, чтобы годы 
учёбы были яркими, насыщенными и стали импульсом в жизни 
каждого студента. 
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– Михаил владимирович, когда настал момент выби-
рать alma mater, чем было обосновано решение поступать 
в оГэу?

– Мой выбор поступать в Одесский институт народного 
хозяйства был осознанным. Я поступил на кредитно-эконо-
мический факультет со второго раза. Первый раз поступал в 
Московский финансовый институт, но недобрал 1 балл. Самое 
интересное в жизни время - это время моей студенческой жиз-
ни. Ведь годы учебы в институте – это не только учеба, это еще 
и постоянное общение с однокурсниками, совместный отдых 
и работа в студенческих строительных отрядах в Тюмени и на 
Одесщине.

– какие яркие воспоминания у вас сохранились со вре-
мен студенческой жизни?

– Студенческие годы оставили в каждом из нас самые добрые 
воспоминания. Всегда занимал активную позицию, поэтому на пер-
вом курсе был старостой группы, затем - курса, на третьем стал ком-
соргом факультета, участвовал в многообразной жизни института: 
помню и первые лекции, семинары и проживание в общежитии на 
ул. черняховского, и активное участие в спортивных, научно-сту-
денческих олимпиадах, и поездки в колхоз, а также различные ме-
роприятия как в стенах института так и за его пределами. 

– кто и почему был в числе ваших любимых препода-
вателей?

– Я поступил в институт, когда ректором был 
С.Я.Огородник, диплом с отличием получил из рук любимого 
ректора В.П. Бородатого, замечательного человека, организа-
тора, ученого. Очень теплые воспоминания о декане факуль-
тета З.Л.Зайцевой, о таких преподавателях как Л.Ф.Жданов, 
А.М.Дроздов, В.И.Охлоповская. Особо отмечу Н.Г.Бажала, 
М.М.Ямпольского, Н.Г.Вайнштейна, И.И.Столярову - корифе-
ев банковского дела, которые многому смогли научить и фор-
мировали личность. 

– что вам больше пригодилось из приобретенного в ин-
ституте? 

– Да практически все. Ведь на первых курсах мы изучали 
общеобразовательные предметы, которые во многом расши-
ряли наш кругозор, именно тогда закладывалось определен-
ное мировоззрение к жизни. Изучая специальные дисциплины 
на старших курсах поняли их значимость. Учась, нужно было 
ориентироваться и познавать достаточно многое: уметь ана-
лизировать, разбираться в денежно-кредитных отношениях, 
кредитных процессах, знать правила учета, контроля и ауди-
та в банках по операциям в области расчетов, кредитования 
и др. Жизнь не стоит на месте, поэтому после учебы десятки 
раз повышал квалификацию на различных курсах, но главное 
базовое образование я получил в нашем институте. 

– На ваш взгляд, являются ли выпускники оГэу сегод-
ня востребованными, как специалисты?

– В настоящее время в нашем коллективе работает мно-
го выпускников университета. Они выделяются глубиной тех 
знаний, которые заложил им институт, авторитет которого 
непререкаем. Специалистам, окончившим другие ВУЗ, часто 
приходится повышать свой уровень именно в университете на 
специальном факультете переподготовки кадров. 

– какие пожелания вы бы высказали будущим выпуск-
никам оГэу и университету в связи с празднованием 90-ле-
тия.

– Прежде всего, желаю университету дальнейшего расцвета и 
большого успеха по всем направлениям деятельности. Я гордился, 
горжусь и буду гордиться тем, что я закончил именно Одесский 
институт народного хозяйства и благодарен за то, что он мне дал. 
В университете большой профессорско-преподавательский потен-
циал, сформированы отраслевые экономические школы, что дает 
возможность готовить прекрасных специалистов, востребованных 
на рынке труда. Лучших экономистов на юге страны выпускает 
только Нархоз. При всех сложностях сегодняшней жизни и ситуа-
ции в экономики я желаю процветания родному университету и ре-
шительно двигаться к столетнему юбилею. Я счастливый человек, 
т.к. мне удалось присутствовать в президиуме при торжественном 
праздновании 50-летия института, а 75-летие мы отмечали с учас-
тием председателя Национального банка Украины В.А.Ющенко. 
И нынешний юбилей – это хороший повод встретиться с препода-
вателями, выпускниками и будущими коллегами. 

аЗаров михаил владимирович –
НАчАлЬНик упрАвлЕНия НАциоНАлЬНоГо БАНкА укрАиНы в одЕССкой оБлАСТи,  
выпуСкНик 1973 Г. крЕдиТНо-экоНоМичЕСкоГо фАкулЬТЕТА 

ВИДАТНІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

МИКОЛА ГАВРИЛОВИч БАЖАЛ, 
кандидат економічних наук, профе-
сор. Відомий фахівець з фінансових 
проблем кредитування і розрахунків 
в економіці та банківської справи. За-
гальний напрямок його наукових до-
сліджень - опрацювання шляхів поси-
лення ролі кредиту в розвитку вироб-
ництва і підвищення його ефективнос-
ті. Автор понад 50 наукових праць, се-
ред яких монографії та навчальні по-
сібники.

ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИч РЕДЬКІН, 
доктор економічних наук, професор, 
академік АН вищої школи та Академії 
наук технологічної кібернетики Укра-
їни, заслужений діяч науки і техніки 
України. Відомий фахівець з економі-
ки та управління. Основну увагу при-
діляв проблемам удосконалення фі-
нансових важелів та стимулів розвитку 
господарських систем різних рівнів. 
Значно активізував зусилля на зрос-
тання наукового потенціалу спрямо-
ваного на теоретичне обґрунтування 
докорінної організаційно-структурної 
перебудови корпоративного управлін-
ня на новітній інформаційній і техно-
логічній основі. Засновник наукової 
школи “Фінансово-кредитні важелі та 
стимули розвитку науково-технічного 
прогресу” - у 1996 році. Автор понад 
110 наукових праць, серед яких 9 мо-
нографій, 6 навчальних посібників.

НІНА ГАВРИЛІВНА КУРДЮКОВА, 
доктор економічних наук, професор, 
заслужений працівник вищої школи 
УРСР. Відомий фахівець з проблем 
народногосподарського планування. 
Основні напрями наукової діяльності: 
планування народного господарства, 
планування економічного та соціаль-
ного розвитку держави; розвитку ре-
гіонів та місцевого господарства; еко-
номічне та соціальне прогнозуван-
ня; державне регулювання економіки. 
Автор понад 50 наукових та науково-
методичних праць, серед яких моно-
графії та навчальні посібники.

бронецкая ольга константиновна – 
ГЕНЕрАлЬНый дирЕкТор чЕрНоМорСкоГо ГлАвНоГо МорСкоГо АГЕНТСТвА иНфлоТ, выпуСкНи-
цА коММЕрчЕСкоГо фАкулЬТЕТА 1998 ГодА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

– ольга константиновна, когда на-
стал момент выбирать alma mater, чем 
было обосновано решение поступать в 
оГэу?

– Первое высшее образование я по-
лучила в Одесском Институте инжене-
ров морского флота (в настоящее время 
Одесский национальный морской уни-
верситет) по специальности эксплуата-
ция морского транспорта. В Инфлот я 
пришла работать в 1982 году и карьера 
моя складывалась таким образом, что от 
оперативной агентской деятельности со 
временем сделала крен в сторону эконо-
мической и финансовой работы. Именно 
в этот период я почувствовала нехват-
ку экономических знаний. Такие знания 
можно было получить только в нархо-
зе – Одесском государственном эконо-
мическом университете и в 1995 году я 
поступила, а в 1998 окончила вечернее 
отделение коммерческого факультета по 
специальность учет и аудит. 

– какие яркие воспоминания у вас 
сохранились со времен студенческой 
жизни?

– Признаться, запомнились скорее впе-
чатления и ощущения, чем просто какие-то 
события. Самое яркое воспоминание – это 
три года полноценной ежедневной, точнее, 
ежевечерней учебы. Не просто виртуаль-
ные сессии два раза в год или дистанци-
онные контрольные и курсовые. Нет, все 
было по-настоящему, ничем не проще, чем 
в годы стационарной учебы. Другое, со-
хранившееся в памяти впечатление – это 
повторение студенческих лет в новой ин-
терпретации – та же уникальная немного 
праздничная немного интригующая атмос-
фера охоты за знаниями, но уже с новым 
привкусом. Если имеешь представление 
о том, как и где ты сможешь применить 
эти знания, учеба перестает быть просто 
заданной  программой, которую необхо-
димо пройти, чтобы получить диплом. По-
являются азарт и желание, если так можно 
выразиться, обогатиться теми навыками, 
которые становятся незаменимым инстру-
ментом в твоих практических делах уже се-
годня, а результат этого сочетания нередко 
можно наблюдать немедленно.

– кто и почему был в числе ваших 
любимых преподавателей?

– С удовольствием отвечу на этот воп-
рос. Навсегда запомнилась первая лекция 
по бухучету Татьяны Николаевны Никули-
ной - доцента кафедры бухучета и аудита. 
Никто из нас не ожидал, что эта вступитель-
ная лекция положит начало не только курсу 
бухучета, но и сформирует к нему особое 
отношение – внесет интригу и внушит ува-
жение. Светлана Николаевна Стрельцова, 
наш преподаватель по предмету «Анализ 
хозяйственной деятельности», явно ориен-
тировалась на тех из нас, кто готов пройти 
марафонскую дистанцию по ее предмету и 

именно они (и я в их числе) получили глав-
ный приз – мыслить системно, анализи-
руя любые явления. Еще запомнился один 
предмет, который читала Валентина Федо-
ровна Максимова – «Основы контроля и 
аудита». Не раз с тех пор довелось приме-
нить на практике полученные знания. Их 
главная польза состояла в том, что мы узна-
ли подход к проверке «противника», а это 
дает преимущества в ходе обороны. Поль-
зуясь возможностью, я хочу поблагодарить 
всех преподавателей, в том числе и не упо-
мянутых мною, за их профессионализм и 
любовь к своему делу, без которой тяжело 
рассчитывать на успех.

– что вам больше пригодилось из 
приобретенного в институте? 

– Я считаю, что любое образование 
делает человека другим – однозначно луч-
шим. В какой степени зависит не только от 
Вуза и преподавателей, но и от самого че-
ловека. Мне повезло учиться в универси-
тете – хранителе консервативных (в самом 
лучшем смысле этого слова) традиций в об-
разовании, которые в сочетании с примене-
нием передового опыта совершают чудеса 
превращения студентов в выпускников.

– На ваш взгляд, являются ли вы-
пускники оГэу сегодня востребован-
ными, как специалисты?

– У меня нет в этом сомнений. Тем бо-
лее, что на добрую память о вузе Инфлот 
получил в качестве заместителя главного 
бухгалтера прекрасного специалиста и 
замечательного человека мою однокурс-
ницу Людмилу Дубенко.

– какие пожелания вы бы выска-
зали будущим выпускникам оГэу и 
университету в связи с празднованием 
90-летия. 

– Любите университет и наслаждай-
тесь временем учебы в нем. Оно так быс-
тро пролетит.
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– леоніде Мойсейовичу, розкажіть, 
будь-ласка про ваш життєвий шлях до 
приходу в наш університет.

– За віком я ровесник університету, на-
родився 5 грудня 1921 року в м. Херсон. 
Там же закінчив середню школу і влітку 
1939 року склав іспити до Харківського ін-
ституту. Провчившись 2 місяці, згідно з на-
казом Міністерства оборони СРСР був при-
званий для проходження строкової служ-
би в рядах червоної армії. В армії пройшов 
шлях від рядового солдата до командира 
стрілкового батальйону. За особисту хоро-
брість, мужність і стійкість, проявлені в бо-
ях, нагороджений численними орденами та 
медалями. 1 вересня 1945 року я вступив до 
Одеського кредитно-економічного інститу-
ту у складі 100 чоловік першого післявоєн-
ного набору.

– розкажіть, будь-ласка, про ваші 
студентські роки: чим було наповне-
не студентське життя, чим займалася, 
про що мріяла тодішня молодь?

– В студентські роки я брав актив-
ну участь в роботі колективу інституту. 
З листопада 1945 року по листопад 1949 
року працював головою єдиного (співро-
бітників і студентів) профкому інституту, 
був членом партбюро інституту, працю-
вав на суспільних засадах щодо віднов-
лення і розвитку нашого інституту. Під 
моїм керівництвом здійснювалася зна-
чна частина суспільної діяльності, орга-
нізація художньої самодіяльності, різно-

манітних спортивних змагань, допомога 
студентам і співробітникам вузу, і зокре-
ма випуск стінної газети «Економіст». До 
речі, я і був її першим редактором з 1945 
року.

– леоніде Мойсейовичу, чи 
пам’ятаєте ви своїх викладачів ву-
зу, хто і який слід залишив у вашій 
пам’яті, хто запам’ятався назавжди?

– Звичайно, я пам’ятаю кожного ви-
кладача, кожного спеціаліста, кожного 
професіонала. Політичну економію ви-
кладали професор І.І.Герлих і доцент 
О.Е.Полонський, ерудовані і висококва-
ліфіковані лектори; вищу математику чи-
тав доцент І.Г.Славов, спеціаліст і дуже ін-
телігентна людина; спеціальні дисциплі-
ни: бухгалтерський облік, аналіз госпо-
дарської діяльності, бухгалтерський об-
лік в банках, організація розрахунків і 
кредитування, фінанси викладали солідні 
вчені-практики: доценти М.П.Шмульян, 
І.Н.Кравченко, Ц.Р.Остринська, М.Б.Бога-
чевський, М.М.Ямпольський. 

Я щиро вдячний всім викладачам, які 
добросовісно вчили нас, дали міцні тео-
ретичні знання в області економічної те-
орії і глибокі навики з практики в нашій 
професії. Ці великі люди дали путівку в 
життя кожному з нас.

– розкажіть про свій шлях до 
науково-педагогічної роботи в одесь-
кому кредитно-економічному інсти-
туті, який у свій час ви успішно за-
кінчили?

– Перш за все, на мій вибір вплину-
ла важлива і доленосна розмова з завіду-
вачем кафедри бухгалтерського обліку і 
аналізу господарської діяльності доцен-
том М.П.Шмульяном. Мій практичний 
досвід роботи в області бухгалтерсько-
го обліку і економічного контролю вия-
вився безцінним для інституту і завіду-
ючий кафедри запросив мене працювати 
на кафедру. 1 вересня 1954 року я прий-
шов на роботу викладачем кафедри, де 
пройшов шлях від асистента до профе-
сора кафедри.

– повідомте, будь-ласка, детальні-
ше про вашу роботу на кафедрі і про 
свій внесок у розвиток реформування 
економічної освіти інституту.

– Кафедра викладала спеціальні дис-
ципліни як для бухгалтерів, так і для спе-
ціалістів банківської справи. Мені до-
ручили вести викладацьку роботу в об-
ласті банківських розрахунків, опера-
тивної техніки і бухгалтерського облі-

ку промисловості і сільського господар-
ства. До мого приходу на кафедрі викла-
дання бухгалтерського обліку вели на ба-
зі меморіально-ордерної форми розра-
хунку, в той час, як за рішенням уряду з 
1950 року всі підприємства і організації 
повинні бути переведені на журнально-
ордерну форму розрахунку. Всі розуміли, 
що теорія повинна випереджати практику 
і вуз повинен давати знання найпрогре-
сивніших форм бухгалтерського обліку. 
В той час я був єдиним на кафедрі прак-
тиком, який впроваджував журнально-
ордерну форму розрахунку. В 1955 році 
на основі розробленої мною сквозної за-
дачі я провів семінар для викладачів ка-
федри і з нового 1955/1956 навчального 
року кафедра перейшла на викладання, 
що задовольняло вимоги тогочасного на-
родного господарства.

– цікаво було б дізнатися про ваш 
внесок у науково-методичну роботу ін-
ституту. 

– Перш за все згадую, що на початку 
моєї роботи кафедра не була забезпечена 
збірниками задач і вправ з усіх спеціаль-
них дисциплін. Тому мною було розро-
блено дві програми по спеціальній учбо-
вій дисципліні «Ревізія і контроль», яки-
ми користувалися при підготовці кадрів 
в економічних вузах держави, а також ви-
користовували в практичній спеціалісти в 
області контролю і бухгалтерського облі-
ку підприємств. За моєї участі були підго-
товлені навчальні посібники з економічно-
го контролю, бухгалтерського обліку, бан-
ківської справи і статистики.

На сторінках союзного фахового жур-
налу «Бухгалтерський облік» були опу-
бліковані дві мої статті, які відкрили 
Всесоюзну дискусію з проблемних пи-
тань бухгалтерського обліку і підготовки 
спеціалістів-ревізорів в вузах, що вважаю 
особистим досягненням.

– І наостанок, що б ви побажали 
сьогоднішнім студентам одеського 
державного економічного університе-
ту, як учитель, наставник?

– В знаменні дні ювілею університе-
ту бажаю дорожити славетним званням 
студента нашого вузу, своїми трудови-
ми успіхами підіймати економіку Бать-
ківщини, забезпечувати зростання бла-
гополуччя нашого народу. А в особис-
тому житті бажаю кожному з вас успі-
хів у виконанні намічених планів, міц-
ного здоров’я, благополуччя і любові до 
близьких і рідних.

Галя, Галочка, Галина Григо-
рьевна - выпускница ОГУ имени 
И.И.Мечникова, пришла в 1961 году  
на кафедру иностранных языков ОКЭИ 
работать преподавателем немецкого 
языка, уже с практическим двухлетним 
опытом работы гида-переводчика. Вете-
раны кафедры приняли молодую колле-
гу спокойно и дружелюбно, обращаясь 
как к молодой девушке по имени – Галя.

Галя с радостью окунулась в люби-
мую работу, быстро найдя общий язык, 
как со студентами, так и с коллегами. 
Воспитанная, мягкая в общении, моло-
дая, миниатюрная Галя вскоре стала для 
всех Галочкой: так коллеги определили 
своё отношение к ней. Работалось лег-
ко, с удовольствием; знание немецкого 
языка, педагогическое мастерство - на 
высоком уровне. Почивай себе на лав-
рах! Но удовлетворение достигнутым - 
не для ищущей натуры. Да, к тому же, 
студентов, изучавших немецкий язык, 
становилось с каждым годом меньше. 
И подтвердила Галочка всем известную 
истину – учиться никогда не поздно. че-
тыре преподавателя немецкого языка, 
включая Г.Г.Борзунову, поступили и ус-
пешно закончили чкаловские государс-
твенные курсы иностранных языков с 
правом преподавания английского язы-
ка в вузах. Так Галочка стала преподава-
телем, а затем старшим преподавателем 
английского языка. Постоянное самосо-
вершенствование во владении англий-

ским языком, 4-х месячная стажировка 
на курсах усовершенствования в Киев-
ском государственном педагогическом 
институте, стажировки в вузах Одессы, 
сдача кандидатских экзаменов – все это 
сделало Галину Григорьевну высокок-
валифицированным преподавателем.

Организаторский талант Галины 
Григорьевны был замечен руководс-
твом университета и избрали Галину 
Григорьевну Борзунову заведующей 
кафедрой иностранных языков ОГЭУ, 
кем она является с 1994 года. Пятьдесят 
лет плодотворной работы в университе-
те! Галина Григорьевна – живой пример 
и образец высокой организованности, 
трудолюбия и инициатив в решении 
всех задач, которые стоят перед универ-
ситетом и кафедрой, постоянно демонс-
трирует самоотверженное отношение к 
исполнению своих обязанностей. Заслу-
ги Галины Григорьевны неоднократно 
отмечались руководством университета 
благодарностями и почетными грамота-
ми. Галина Григорьевна имеет почетные 
грамоты от Министерства образования 
Украины, а также в 1997 году она полу-
чила «Знак Отличника Образования» от 
Министерства образования и науки Ук-
раины.

В день юбилея Галины Григорьевны 
мы, весь коллектив кафедры иностран-
ных языков, желает нашей дорогой и 
любимой Галине Григорьевне крепкого 
здоровья, много лет жизни, огромного 

личного счастья, дальнейших успехов в 
работе, интересных идей и претворения 
их в жизнь! Пусть рядом с Галиной Гри-
горьевной всегда идут вера, надежда, 
оптимизм и уверенность, а судьба пусть 
бережет от всех бед и напастей, добав-
ляет сил, энергии и вдохновения! Мир, 
согласие, уважение, любовь и благосо-
стояние Вашему дому, дорогая Галина 
Григорьевна!

C любовью Ваши коллеги!

с Юбилеем!

ВИДАТНІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ

САВА ЯКОВИч ОГОРОДНИК, док-
тор економічних наук, професор. Ві-
домий фахівець з фінансових проблем 
економіки. Основні напрями наукової 
діяльності - фінанси та ефективність 
інвестиційної діяльності, розвиток бю-
джету, роль фінансово-к редитної сис-
теми у підвищенні ефективності про-
мислового виробництва. Автор понад 
100 наукових праць.

ІЛЛЯ АБРАМОВИч РАБІНОВИч, 
доктор економічних наук, професор. Ві-
домий фахівець з проблем економіки та 
управління матеріальними ресурсами. За-
ймався науковими дослідженнями з про-
блем матеріально-технічного постачан-
ня, збуту готової продукції, маркетин-
гу товарів та послуг. У 1991 р. заснував 
Одеську школу міжнародного маркетин-
гу «Інтмар». Автор понад 70 наукових та 
науково-методичних праць, в т.ч. моно-
графій та навчальних посібників.

ВІТАЛІй ФЕДОРОВИч ПАЛІй, доктор 
економічних наук, професор. Відомий 
фахівець з проблем бухгалтерського об-
ліку і економічного аналізу господарської 
діяльності. Основні напрямки наукової 
діяльності: сучасні проблеми теорії бух-
галтерського обліку, облік, економічний 
аналіз управління підприємствами, аналіз 
господарської діяльності, фінансовий об-
лік. Автор понад 50 монографій.

ВАСИЛЬ ІВАНОВИч ОСИПОВ, док-
тор економічних наук, професор, ака-
демік Української академії економічної 
кібернетики. Відомий фахівець з еко-
номіки й організації промислового ви-
робництва. Наукові дослідження при-
свячені теорії та практиці підвищення 
ефективності промислового виробни-
цтва, у тому числі вплив його на ефек-
тивність ринкових реформ в економі-
ці України. Засновник наукової школи: 
«Організаційно-економічні умови під-
вищення ефективності реструктурова-
них господарських систем» - у 1999 р. 

крамаровськиЙ леонід моЙсеЙович –
докТор ЕкоНоМІчНих НАук, профЕСор уНІвЕрСиТЕТу – одиН З провІдНих вчЕНих  
в СфЕрІ БухГАлТЕрСЬкоГо оБлІку, фІНАНСової ЗвІТНоСТІ, рЕвІЗІї І коНТролЮ,  
одиН З фуНдАТорІв СучАСНої НАукової школи в ГАлуЗІ ЕкоНоМІки, випуСкНик 1949 року.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
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ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ! 

Я обращаюсь сейчас именно к вам, посколь-
ку понимаю, какое нелегкое решение по выбору 
профессии вам предстоит. Казалось бы, что про-
шло 4 года и для нас это уже осталось в прошлом. 
Однако мы все еще с трепетом вспоминаем тот 
миг, когда делали свой выбор, долго сомневаясь и 
взвешивая возможные «за» и «против». Так, руко-
водствуясь различными причинами, мы стали сту-
дентами кредитно-экономического факультета. И 
сегодня нас переполняет гордость – ведь принятое 
решение не только не оказалось ошибочным, но и 
принесло многократный положительный эффект.

Я думаю, многие из вас наслышаны о дисцип-
линированности выпускников КЭФа, которая так 
ценится работодателями, и тесно взаимосвязана 
с такими чертами как профессионализм, пунк-
туальность, тактичность и коммуникабельность. 
Именно для развития всех этих характеристик пре-

подавательский состав и администрация факульте-
та создают все необходимые условия, включающие 
учебный (использование современных учебных ме-
тодик и технологий) и научный (публикации в на-
учных сборниках, участие студентов в олимпиадах, 
научных конференциях, конкурсах, заседаниях дис-
куссионного клуба) аспекты.

Но, помимо этого, есть и другая, не менее ин-
тересная, сторона жизни студентов КЭФа — нали-
чие студенческого самоуправления, возможность 
участия в художественной самодеятельности и 
спортивных соревнованиях. Все это позволяет 
нам, студентам кредитно-экономического факуль-
тета, стать не просто первоклассными специалис-
тами, но всесторонне развитыми личностями. То 
есть, выбирая КЭФ, вы делаете маленький, но уве-
ренный шаг к светлому будущему.

дАрЬя филиНА, студентка 46 группы кэф

Праздник каждого дня, живое общение и научные 
изыски, - уникальное сочетание, точно характеризу-
ющее атмосферу в Одесском государственном эко-
номическом университете. 

Поступая в этот университет, я надеялась полу-
чить хорошие знания, положительные эмоции от 5 
студенческих лет и новый круг общения. Но то, что я 
получаю уже 4 года на своем родном факультете эко-
номики и управления производством, во многом пре-
восходит все мои ожидания.

Я благодарна руководству факультета и сту-
денческому активу за то, что на первом курсе дали 
возможность принимать активное участие в студен-
ческой жизни факультета; на втором курсе подде-
ржали мою кандидатуру на выборах председателя 
студенческого самоуправления университета; на тре-
тьем и четвертом курсах оказывают помощь и подде-
ржку в реализации поставленных целей и проектов 
для улучшения студенческой жизни университета. 

Это еще раз подтверждает, что именно на этом факультете царит семейная об-
становка, которая позволяет студенту раскрыть свои таланты и проявить себя.

Я благодарна любимому вузу за то, что дал мне приют на 5 лет, дал чувство 
стабильности, обеспечил организованным процессом обучения и научной де-
ятельности, воспитал чувство уверенности в своих силах, открыл поле для поис-
ка себя, показал, что всегда необходимо бороться и никогда не сдаваться.

Люблю за то, что он есть, за то, что он дал мне, и за то, что даст еще многим 
тысячам других студентов! 

С 90-летием Одесский государственный экономический университет!!!
дАрЬя БоБилЬ, студентка 43 группы фэуп, 

председатель студенческого  самоуправления

1. проБуй поСТупАТЬ СрАЗу в 
НЕСколЬко вуЗов

Абитуриент имеет право поступать 
одновременно в несколько вузов. Соот-
ветственно, чем больше попыток -  тем 
больше шансов, но помни, что они не без-
граничны: поступать можно не более, чем 
в пять ВУЗов и в каждом из них не более, 
чем на три направления. Все универси-
теты и академии (как государственные, 
так и коммерческие) должны принимать 
заверенные копии документов о среднем 
образовании. Заверить их можно у любо-
го нотариуса либо в самом ВУЗе, послед-
нее - бесплатно. Оригинал сертификата 
качества знаний у Вас попросят в каж-
дом из ВУЗов, а вот оригиналы всех ос-
тальных документов потребуются только 
в том ВУЗе, где Вы решите остаться на 
обучение. 

2. СлЕди ЗА СрокАМи
Воспользовавшись всеми возможнос-

тями поучаствовать в конкурсе на обу-
чение в ВУЗе, следи за сроками подачи 
документов. Помни, что сроки их пода-
чи строго регламентированы: пять дней 
после оглашения конкурсных списков. 
Позже Вы сможете претендовать только 
на контрактные места и тоже не до беско-
нечности, особенно, если специальность, 
которую Вы выбрали, пользуется спро-
сом и количество лицензированных мест 
очень мало. А если Вам придется сдавать 
экзамены (например, при поступлении 
в магистратуру или в случае отсутствия 
сертификатов), то следите не только за 
датами, но и за временем их проведения.

3. опАСАйСя МошЕННиков
Советуем крайне скептически отнес-

тись к предложениям незнакомых лю-
дей заплатить круглую сумму «своему» 
человеку в приемной комиссии, чтобы 
обеспечить стопроцентное поступление. 
Вас непременно обманут, поскольку все 
решает открытый конкурс сертификатов, 
наблюдать за которым Вы можете само-
стоятельно на сайте университета (www.
oseu.edu.ua), где кроме этой есть еще и 
много другой интересной информации. 

4. НЕ попАв НА БЮджЕТ, 
НЕ СпЕши уходиТЬ.

Бюджетных мест мало, даже не смот-
ря на то, что студентов с каждым годом 
все меньше и меньше. Мы сможем пред-
ложить обучение на контрактной форме, 
а также на заочном или на вечернем фа-
культетах, по окончании которых выда-
ется такой же диплом государственного 
образца, как и на стационаре. При этом 
всегда есть возможность перевестить с 
одной формы обучения на другую, и да-
же с контрактной формы обучения на 
бюджет, если освободятся места и Вы по-
кажете высокие успехи в обучении.

5. выБирАя вуЗ, выБирАй 
лучший по профилЮ.

Специалистов экономических спе-
циальностей сейчас готовят очень мно-
го ВУЗов, однако далеко не все могут 
похвастаться высоким качеством пре-
подавания таких специальностей, сло-
жившимися научными школами и 
профессурой, ведь экономика не их про-

фильная специализация, поэтому выбрав 
будущую специальность, выбирай тот 
ВУЗ, который давно зарекомендовал себя 
как профильный. Это обезопасит Вас от 
некачественного образования и позволит 
войти в семью профессионалов с первого 
дня обучения.

И на последок, поступление в ВУЗ – де-
ло слишком серьезное, чтобы пускать его 
на самотек. Кажется, все сделано, сертифи-
каты на руках, документы в порядке, но на 
душе неспокойно, хочется подстраховать-
ся… Народная и студенческая мудрость со-
ветует проверенные веками способы… 
– С утра встать с левой ноги, левой ру-

кой чистить зубы, держать чашку с ко-
фе, запирать дверь.

– Положить шпаргалки в левый карман 

(но правой рукой).
– Заходить в транспорт с левой ноги.
– При входе в институт переступать все 

пороги с левой ноги. И с левой же но-
ги заходить в аудиторию.

– Перед экзаменами завязать на левом 
запястье две нитки контрастных то-
нов.

– Тянуть билет левой рукой, стоя на ле-
вой ноге. 

– Пользуйся амулетами и талисманами.
– Родственники и знакомые в ваше отсутс-

твие должны ругать вас изо всех сил.
приемная комиссия

приемная комиссия дает 5 простых советов, как получить заветный сту-
денческий билет, избежав излишних волнений, существенных денежных 
и временных потерь.

10 причиН, почЕМу выГодНо БыТЬ НАшиМ СТудЕНТоМ
– Востребованные на рынке труда специальности.
– Диплом государственного образца.
– Лучшие учебно-методические комплексы по всем дисциплинам выбранной спе-

циальности .
– Высококвалифицированный преподавательский состав.
– Хорошая материально-техническая база.
– Индивидуальный подход к каждому студенту.
– Возможность продолжения обучения (бакалаврат – магистратура – аспирантура 

– докторантура).
– Возможность поучаствовать в программе двойных дипломов, получая диплом 

ОГЭУ и одного из европейских ВУЗов.
– Обучаясь в ОГЭУ, можно не только получить востребованную профессию, но и 

творчески и весело провести студенческие годы !
– У нас обучаются студенты со всего юга Украины и 25 государств ближнего и 

дальнего зарубежья.

почему я лЮблЮ огЭу…

ЗдравствуЙте дорогие абитуриенты!

советы приемноЙ комиссии

огЭу – правильныЙ выбор
Принять решение в пользу какого-то определён-

ного ВУЗа после окончания школы было очень не 
легко, так как именно оно должно было указать мне 
путь в будущие. И выбор, который я сделала в тот 
момент в пользу Нархоза, останется одним из са-
мых правильных в моей жизни. С тех самых минут, 
как я вошла в двери Одесского государственного 
экономического университета, я ни капельки не по-
жалела, что проведу здесь как минимум 5 последу-
ющих лет. 

Огромное место в моём сердце конечно же зани-
мает наше студенческий актив, которой всего лишь 
за два года стал для меня второй семьёй. Различные 
мероприятия, которые проходят на сцене Одесско-
го академического театра музыкальной комедии 
имени М.Водяного дарят незабываемые впечатле-

ния и позволяют почувствовать себя частичкой «звездного» мира. 
После совместных нархозовских поездок, которые очень сближают всех сту-

дентов университета, очередной раз убеждаешься, что Нархоз не только даёт тебе 
высшее образование, а и тысячи интересных и весёлых воспоминаний из жизни сту-
дента. 

Но, помимо насыщенной активной жизни, в Нархозе преподают самые заме-
чательные преподаватели, которые всегда готовы пойти на встречу студентам и 
помочь полюбить их предмет так же, как и они сами. 

 Я являюсь студенткой Учетно-экономического факультета. Почему именно 
он? Выпускники нашего факультета получают глубокие знания теории и практики 
организации бухгалтерского учета, анализа, налогообложения и аудита на пред-
приятиях всех форм собственности. А с постоянным изменением украинского на-
логового законодательства, специалисты такого профиля будут актуальны всегда.

ириНА НЕчАЕвА, студентка 25 группы уэф 
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А что для тебя значит факультет между-
народной экономики? У многих студентов 
нашего университета сложилась устойчивая 
ассоциация между ФМЭ и далёким обособ-
ленным корпусом с «милым» местораспо-
ложением. Находясь в своей маленькой, но 
уютной резиденции, мы создали своё мо-
лодёжное измерение. Действительно, для 
меня ФМЭ – это целый мир, который акку-
мулировал некое таинство, дружбу и гран-
диозный оптимизм. Нет человека, который 
бы случайно оказался на ФМЭ. Всех нас фа-
культет международной экономики выбрал 
сам, привлёк дальнейшими перспективами, 
возможностями, гарантией самореализации.

ФМЭ – удачная взрывная смесь высо-
кого интеллекта, невероятных талантов, 
искреннего юмора и необычайного велико-
душия. Только на факультете можно найти 
настоящих ценителей иностранного кино, 
интеллектуальных игр и всевозможных на-

учных открытий. Мы никогда не стоим на месте, а изучаем мир и учимся 
влиять на него. В Научном студенческом обществе всегда кипит работа, 
приносящая массу исключительно положительных эмоций. О студ-клубе 
ФМЭ уже давно складывают легенды. Никто не танцует так энергично 
и грациозно, никто не поёт так божественно, никто не чувствует краски 
так тонко, как студенты ФМЭ, ведь именно внутренний креатив привёл 
нас сюда.

На факультете сформировался замечательный климат: дружелюб-
ный, искренний и надёжный. В нашей жизни нет места для грусти, пе-
чали, пессимизма. Мы вечно шутим, чтобы поднять всем настроение, не 
боимся смеяться над собой. В этом году на ФМЭ родилась команда КВН 
«четверо одну не ждут», так что погрустить никому не получается.

Экономист-международник – не статус, а способ жизни; ФМЭ – не 
заурядная учебная программа, это и есть сама жизнь…

Я люблю ОГЭУ, я люблю ФМЭ!
МАрия МуТовчийСкАя, 

студентка 15 группы, фМэ

Здравствуйте, меня зовут Ходоровская 
Анна, я студентка 1 курса финансово-эконо-
мического факультета. Еще год назад я, как и 
многие из вас, стояла перед нелегким выбором 
профессии, университета - своего будущего. 
Я искала университет, который смог бы мне 
дать серьезную профессиональную подготов-
ку, специальность, которая была бы востре-
бована в любое время, в различных сферах 
деятельности. 

 С уверенностью могу сказать, что я нашла 
такой университет. Очень рада, что попала 
именно на финансово-экономический факуль-
тет. Мне нравится здесь учиться: интересные 
предметы, опытные преподаватели, которые, 
прежде всего, стараются научить нас думать, 
размышлять, искать собственные пути реше-
ния задач. На факультете проводится мно-
жество различных конференций, на которых 
каждый из нас может попробовать себя в на-
учно-исследовательской деятельности. 

Помимо увлекательного учебного процес-
са, есть возможность развивать и проявлять 
свой творческий потенциал: на протяжении 
всего года мы принимаем участие в различ-

ных университетских конкурсах («Студосень», «Мисс ОГЭУ», «Студвесна»). Каждый 
студент имеет возможность заявить о себе, проявить все свои таланты и самое главное 
- насладится той необыкновенной атмосферой, когда все студенты (и старшекурсники, и 
первокурсники) объединяют свои силы ради единой цели - победы родного факультета. В 
этом году мне, первокурснице, выпала честь - представлять свой факультет на конкурсе 
«Мисс ОГЭУ». Мне помогал весь факультет. Словно одна большая дружная семья заботи-
лись, верили в меня, каждый пытался внести свою лепту в общее дело. Наши старания не 
были напрасными - я победила и стала Мисс ОГЭУ 2011. 

Люблю свой финансовый факультет! Здесь я нашла много друзей, единомышленни-
ков - ребят, которые так же, как и я, делают все для того, чтобы наша жизнь была яркой, 
насыщенной, стараются сделать студенческие годы незабываемыми, самыми лучшими, 
поистине золотыми!!!

АННА ходоровСкАя,  студентка 12 группы фэф 

ФмЭ как способ жиЗни

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ! 

мисс огЭу

Дозвольте тепло привітати Вас з прекрасним святом – 90-річчям славного ювілею Одесько-
го державного економічного університету!

Мене звати Разагу Бальде. Я приїхав із Гвінеї на навчання в Одесу, бажаючи одержати вищу 
економічну освіту в Україні. Сьогодні я студент ІІ курсу обліково-економічного факультету. В 
університеті мене оточують нові друзі. Я живу у гуртожитку № 2, якій мені подобається тому, 
що тут затишно і чисто. Усі студенти дуже дружні та прекрасні люди. 

Вітаю всіх від імені гвінейських студентів ВНЗ Одеси та себе особисто з цією знаменною датою 
в житті університету й бажаю йому стати одним з найкращих економічних університетів Європи!

З повагою та вдячністю, рАЗАГу БАлЬдЕ, 
студент ІІ курсу оЕф (республіка Гвінея)

дорогі викладачі та студенти!

ОГЭУ – 90, 
знаменательный юбилей

Все студенты хотят
 его поздравить поскорей

Желаем процветать 
и развиваться

Таким же родным и любимым 
для нас оставаться

Всех комплиментов и 
благодарностей не перечесть

Просто НАРХОЗ спасибо, 
что ты есть!!!

Студенческое  
самоуправление, 

профком студентов


