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Вітаю Всіх студентіВ, 
ВикладачіВ та спіВробітникіВ 
з початком наВчання!

Навчальний рік починається святом знань, просвіти, 
науки. Сподіваюся, що всі ви добре відпочили і з новими 
силами приступите до роботи. Бажаю, щоб цей нав-
чальний рік приніс всім нам лише позитивні емоції та за-
доволення від своєї праці. 

Одеський державний економічний університет живе 
яскравим, насиченим і дуже цікавим життям. Упевне-
ний, що студенти як і раніше радуватимуть нас своїми 
перемогами і досягненнями у навчанні, науці, спорті. Ми 
глибоко віримо, що студенти підуть обраним шляхом 
твердо і впевнено, здобудуть багато славних перемог, 
досягнуть вершин професійного успіху.

Колеги, щороку ви працюєте на благо майбутнього ус-
піху наших випускників. Ви не просто даєте студентам 
необхідні знання, ви формуєте нову еліту суспільства, 
морально відповідальну та інтелектуально обдаровану. 
Я бажаю, щоб ваш навчальний союз із студентами зали-
шався міцним і творчим.

Успіху, терпіння, творчої енергії та наукової наполег-
ливості Вам у новому навчальному році!

Ректор ОДЕУ, М.І.Звєряков

Привет всем читателям студенческой газеты «Экономист»!
Наверное, все знают, что 15 сентября в Одесском русском драма-

тическом театре А.Иванова состоялся концерт, посвященный 90-ле-
тию нашего замечательного ОГЭУ, ну и конечно поступлению в 
ряды студентов первого курса.

Объявления о концерте услышали все студенты нашего универ-
ситета задолго до его начала. Сначала ребята сомневались идти им 
или нет. Но, забегая наперед, могу сказать, кто не пошел, тот очень 
пожалел об этом.

Прибыв в театр, я была поражена количеством присутствующих 
людей. Было много студентов ОГЭУ, гостей с других ВУЗов и прос-
то любителей искусства.

Концерт начался с замечательного видео о нашем университете. 
Когда начались номера, зал словно взорвался: кто-то кричал браво, а 
кто-то очень громко аплодировал ребятам. Публика по-разному вос-
принимала выступления, но можно сказать точно: она восхищалась 
теми, кто был на сцене, ведь мастерство ребят поразило всех!

Смею заметить, что каждый номер по-своему был особенным. 
Один более романтичный, другой - с изюминкой (как это сделал 
творческий коллектив ФЭФ). Этот номер словно подбодрил публи-
ку и внес еще больший интерес к просмотру. Следующим большим 
рывком стало выступления сборной университетской команды КВН. 
Ребята показывали остроту своего ума. Восторгу в зале не было кон-
ца: кто-то смеялся, кто-то пересказывал услышанные фразы. Потом 
приятным сюрпризом для всех стал номер гимнасток – их гибкость 
и ловкость удивили зрителей. Еще одной изюминкой концерта стало 
представление студенческого самоуправления факультетов. 

Концерт закончился, фраза: «Вау - это было круто!» победила во 
всех компаниях. И этим выражением студенты ОГЭУ в очередной 
раз подтвердили уникальность своего университета, ведь не каждый 
ВУЗ может похвастаться такой разнообразной студенческой жиз-
нью, как наш!

Каждый из нас может тоже стать звездой сцены, поучаствовав в 
следующем не менее интересном мероприятии «МИСC СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ОСЕНЬ», которое состоится очень скоро. ПРИХОДИТЕ 
И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 

Валентина ПогорелоВа, студентка 11 группы ФЭФ

оГЭу покоряет сердца 
перВокурсникоВ…
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ВРажЕння пЕРшОкУРсникІВ

Впечатления от перВых дней В униВерситете
Ново. Вот единственное слово, которое приходит на ум, когда тебя спрашивают 

о первых днях в университете. Всё то, что началось с первого сентября, вызывает не-
имоверную палитру эмоций. Многие из поступивших абитуриентов радуются во все-
услышание своему достижению – непосредственно приёму на тот или иной факультет. 
Хотелось бы верить, что весь тот поток и буря положительных чувств, которые исхо-
дят от нас искренне, не иссякнут и до окончания учёбы. Быть новичком всегда не 
просто, чтобы не говорили. C самого начала учёбы чувствуется хорошая атмосфера 
слаженного механизма – всё так, как и должно быть – на своих местах. Что меня очень 
порадовало, так это отсутствие определённого барьера между старшими курсами, что 
существенно облегчает адаптацию в новой среде. Сам же процесс преподавания также 
оправдал надежды, в хорошем смысле! Вещь, которая неимоверно беспокоила меня, 
это ведение конспекта. Боязнь того, что материал начитывается со скоростью света и 
звука или последней модели автомобиля «Porsche», канула в лету. Всё действительно 
функционально и современно. Итак, таковы мои первые впечатления. Но впереди ещё 
масса нового, что требует внимания любопытных умов!

екатерина ФедоришиНа, студентка 11 группы КЭФ

мой факультет – кредитный!
Я студентка первого курса кредитно-экономического факультета. И пусть прошло 

не так много времени, но я уже успела сделать вывод, что мой выбор - правильный. 
Меня привлёк кредитно-экономический факультет тем, что он сочетает в себе множес-
тво качеств которые, как мне кажется, позволяют человеку достигнуть высшей точки 
саморазвития. Прежде всего, это дисциплина, строгость, ответственность и точность. 
Естественно, каждый человек с первого дня пребывания на новом месте пытается в 
нём адаптироваться. И студенты КЭФ не проходят этот этап адаптации в одиночку. 
Им уже с первых дней пребывания в стенах ОГЭУ оказывают помощь опытный пре-
подавательский состав и старшекурсники. Также порадовал и тот факт, что ОГЭУ 
может гордиться весьма интересной студенческой жизнью. Отдельно хотелось бы по-
делиться впечатлениями об образовательном процессе. Поскольку мы будущие работ-
ники банков или иных предприятий, нас с первых дней учат быть рассудительными, 
ответственными и дисциплинированными. В завершении хочется сказать, что именно 
строгость и дисциплина кредитно-экономического факультета позволит нам стать вы-
сококвалифицированными, образованными и целеустремленными личностями.

Маргарита БраЖКо, студентка 11 группы КЭФ

мой Выбор – оГЭу
В этом году я окончила школу. Как и все выпускники, я провела сложное лето: сдача 

экзаменов, тестов и прощание со школой… Передо мной встал сложный выбор, от кото-
рого в некоторой степени зависела моя дальнейшая судьба и мой жизненный путь – это 
выбор ВУЗа. Проблем с выбором профессии у меня никогда не было – «экономист», 
«финансист», «банковский работник» всегда звучали для меня гордо и величественно. 
Стоило мне провести в ОГЭУ 2-3 дня, и я поняла, что не только не ошиблась с выбо-
ром, но и поступила в самое престижное экономическое учебное заведение в Украине. 
31 августа на посвящении нас встретили с радостью, счастьем и поздравлениями рек-
тор, деканы факультетов, множество преподавателей и студентов старших курсов. Они 
мгновенно разрушили барьер «свои-чужие», и казалось, что они в нас видели своё про-
должение и будущее. Не менее приятной деталью учебного процесса оказалась мощная 
преподавательская база. Тремя составляющими КЭФ, насколько я поняла, являются хо-
рошая учёба, дисциплина и активная общественная деятельность. Надеюсь, наш скром-
ный немногочисленный поток «вольется» в эту бурную студенческую жизнь и сможет 
внести свои яркие краски в историю теперь уже нашего университета!

ирина роМаНеНКо, студентка 12 группа КЭФ

Для багатьох людей початок вересня 
асоціюється (і не безпідставно) зі зміна-
ми: хтось іде в дитсадок, деякі поверта-
ються або вперше переступають поріг 
школи, інші знову беруться до роботи 
після літніх відпусток. Проте, існує ще 
одна, досить численна соціальна група, 
лави якої мені нещодавно довелося по-
повнити – студентство.

Напевно, зараз було би доречним опи-
сати, чому я обрав саме ОДЕУ місцем сво-
го подальшого навчання. Уже наприкінці 
10 класу я хотів здобути економічну освіту, 
й серед плеяди українських ВНЗ я обрав 
ОДЕУ. Проте, я не можу виділити якоїсь 
особливої події, яка б вплинула на мій вибір. 
Дні відкритих дверей університету, відгуки 
друзів і знайомих, які в ньому навчаються – 
все це лише закріпило в мені впевненість у 
правильності обраного шляху.

Перше, на що я звернув увагу, коли 
потрапив до головного корпусу – велика 
дошка з іменами видатних випускників. 
Це дало мені підстави вважати, що таких 
людей тут пам’ятають, поважають і ними 
ж пишаються.

Наступним етапом мого знайомства з 
ОДЕУ була вступна кампанія. Неможливо 
не відзначити високу організованість цьо-
го процесу, яка проявлялась у відсутності 
черг, кваліфікованості та ввічливості пра-
цівників приймальної комісії. Я подав усі 
документи протягом двадцяти хвилин, хо-
ча багато моїх знайомих нарікали на дов-
готривалість цього процесу в інших ВНЗ.

Після вступної кампанії я повернувся 
до університету тільки наприкінці серп-
ня для участі в посвяті. Після цього уро-
чистого та, без сумніву, цікавого заходу, 
почалися вибори старости, профорга та 
фізорга групи. Слід зазначити, що така 
процедура вигідно відрізняє ОДЕУ се-
ред багатьох інших ВНЗ, де актив групи 
назначається деканатом. Ця відмінність 
якнайкраще демонструє потужне сту-
дентське самоуправління, про яке так 
багато говорили представники деканату 
й студдекан Лана Сароян на днях відкри-
тих дверей.

Що стосується викладачів, то в цьому 
пункті потрібно підкреслити їх високий 
професіоналізм, актуальність даних, які 
вони використовують і бажання навчи-
ти студентів чомусь новому, адже кожен 
викладач охоче відповідає на питання, які 
йому задають.

Доречним було б згадати той факт, 
що у першокурсниках із перших днів 
формується почуття значимості, вони по-
чувають себе повноправними членами 
студентського колективу, оскільки їм до-
ручають різноманітні завдання, їх думки 
й ідеї вислуховуються та, в разі їх дореч-
ності, беруться до уваги та виконуються.

Ще одним позитивним аспектом є 
відсутність зверхнього ставлення з боку 
старшокурсників: задаючи їм будь-яке 
питання, можна розраховувати на добро-
зичливу та розгорнуту відповідь.

Окремим пунктом можна виділити 
студентів, які очолюють різноманітні сек-
тори або іншим чином задіяні у самовря-
дуванні. Дивлячись на них, стає зрозуміло, 
що люди займаються улюбленою спра-
вою, адже кожен охоче розповідає про 
свою роботу та запрошує до співпраці.

Розклад занять також заслуговує 
кількох речень, бо складений він вельми 
добре: навантаження збільшується посту-
пово.

За період, який не перевищує двох 
тижнів, мені вже довелося побувати на 
вечірці для студентів ОДЕУ, тому можна 
з впевненістю сказати, що у нас вміють не 
тільки працювати, а й відпочивати.

На останок хочеться сказати кілька 
теплих слів про декана - Сергія Володи-
мировича Лялікова, та його заступників 
– Олександра Сергійовича Літвінова та 
Наталю Василівну Доброву. Завдяки їх 
самовідданій праці організація на нашо-
му факультеті знаходиться на високому 
рівні.

Завершуючи свою статтю, хочу сказа-
ти, що я пишаюся своїм званням студента 
ОДЕУ й готовий нести його з гідністю.

Тарас КолоМия, 
студент 1 курсу ФеУВ

11 років незабутнього навчання і ось, 
нарешті, здійснилася моя мрія, я вступив 
до ОДЕУ. Я був дуже радий, коли дізнав-
ся, що вступив до університету, адже так 
багато чув про нього від старшого по-
коління і мені шалено хотілося вже відчу-
ти студентське життя.

І ось я тут, усмішка досі не сходить 
з обличчя. Нові інтереси, нові люди, я 
відкрив для себе новий світ! Дуже задо-
волений своєю групою. Мене оточують 
хороші та веселі люди, з ними завжди є 
про що поговорити. 

Перші пари та нові викладачі дуже 
мені сподобалися. Лекції з політичної 
економіки у нас дуже цікаво викладає 
В’ячеслав Костянтинович Матвєєнко. 
Так само сподобалися викладачі з дис-
циплін «Політологія» Тетяна Павлівна 
Балута та «Культурологія» Наталія Во-
лодимирівна Щубелка. На мій погляд це 

добрі, сучасні та дуже розумні жінки. Ду-
же цікаво їх слухати, вони можуть багато 
чому навчити. 

Знайомство з активістами нашого фа-
культету було дуже цікавим. Вони запро-
шували до активного студентського життя 
в університеті. Буду радий приєднатися 
до них і раджу всім! Адже життя студен-
та не закінчується навчанням, хоч всі ми 
розуміємо, що воно на першому місці, але 
не будемо забувати, що це найкращі роки 
нашого життя.

Хоч я в цьому університеті вчуся ду-
же мало, я вже дізнався багато нового 
і отримав масу чудових вражень, але ж, 
дай бог, попереду - 5 років. Кожен раз, 
коли закінчуються пари, я вже чекаю на-
ступний день. Я радий, що саме ОДЕУ 
став частиною мого життя!

анатолій БраСНІлКоВ, студент 
14 групи оеФ

перВокурсники ГоВорят…
…«В целом впечатления от вуза отличнейшие. Я считаю, что выбрала правиль-

ную специальность. Люди в Нархозе классные, и пока что проблем в учебе как та-
ковых нет». 

александра дидеНКо, студентка 18 группы ФМЭ 
* * *

«Привет! Отличное студенческое самоуправление на ФМЭ (как во всем Нар-
хозе, я не в курсе пока). Ребята все очень веселые и интересные. Все на высшем 
уровне!» 

Михаил СВяТНой, студент 15 группы ФМЭ
* * *

«Когда я узнала, что поступила в Нархоз, то естественно была очень довольна, 
так как изначально стремилась именно сюда. Народ здесь хороший, как студенты, 
так и преподаватели. Все такие дружные! Первые недели прошли замечательно и 
надеюсь, что в дальнейшем всё будет в том же духе и я не разочаруюсь. Уже успела 
полюбить свой факультет. Как выяснилось, здесь учатся очень активные, креатив-
ные и весёлые ребята, и также очень приятно, что старшие курсы посвящают нас во 
все тонкости студенческой жизни, помогают, подсказывают - для нас, пугливых и 
неопытных, это очень важно». 

инна ВаНдер, студентка 11 группы ФМЭ. 

опрос проводила Наталия ВлаСеНКо, PR-сектор ФМЭ

одеу – ноВий сВіт

моє знайомстВо з одеу

интересное начало
Началась четвертая неделя учебы. Не-

смотря на то, что я уже студент финансо-
во-экономического факультета, все ещё 
нахожусь в смятении и непонимании, одна-
ко уже можно сделать некоторые выводы. 

Точно могу сказать, что мне нравится 
в университете. Учебный процесс более 
живой, чем в школе. Никто не заставляет 
делать тебя что-либо – все в твоих руках. 
Больше возможностей для конкуренции. 
Сделал раньше – делаешь дальше, а не 
простаиваешь, как это было раньше и 
очень меня огорчало. Я думаю, что от-
сутствие прямого приказа – это гораздо 
больший стимул для действий, самораз-
вития, совершенствования. 

Пока что в списке моих предметов-
фаворитов – политэкономия, английский 
и высшая математика. Благодаря пре-
подавателям, которые читают нам эти 

дисциплины, я постепенно отвечаю на 
многие свои вопросы, накопившиеся за 
последние несколько лет.

Несмотря на общественную пассив-
ность первого курса, даже меня очень 
радует студенческий актив. Хоть и долго 
не соглашался, однако по совету второ-
курсников сходил на концерт в Русский 
театр и получил массу удовольствия и хо-
рошего настроения. В итоге записался в 
актив, правда в качестве фотографа (хотя 
больший опыт у меня в постановочной 
съемке автомобилей, а не репортажной 
съемке людей)) и немного писателя. Ис-
кренне верю в то, что после первой сес-
сии и окончательной «притирки» я смогу 
выкроить время для более масштабной 
активности вроде КВН.

альберт арУТюНяН, 
студент 13 группы ФЭФ
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7 июля 2011 года Европейская 
комиссия объявила результа-
ты ежегодного конкурса по 
выделению финансирования 
на проекты TEMPUS. В оче-
редном конкурсе 2011 года 

Одесский государственный экономичес-
кий университет вошел в состав консорци-
ума, которому выделено финансирование 
по теме: «Электронная коммерция - не-
отъемлемая составляющая существования 
информационного сообщества». Этот 
проект наш университет выиграл в соста-
ве консорциума, в который входят ВУЗы 
Голландии, России, Израиля, Германии и 
Литвы. Вильнюсский университет явля-
ется координатором этого проекта. Все-
го в Украине в этом году было выиграно 
девять проектов, в т.ч. и наш. Продолжи-
тельность проекта три года.

Участие в нем предполагает создание 
новых учебных планов по курсу «Элект-
ронная коммерция», обмен опытом, обуче-
ние студентов. Кроме того предусмотрено 
укрепление материальной базы универси-
тета, поскольку планируется приобретение 
за счет средств Европейского сообщества 
несколько компьютерных классов, а также 
офисной техники. В рамках этого проекта в 
течении трех лет студенты нашего универ-
ситета пройдут обучение, а преподаватели 
стажировки в одной из стран Европейского 
сообщества. С другой стороны, участие в 
проектах TEMPUS является важным, пос-
кольку от этого зависит рейтинг нашего 
университета. Поэтому победа в конкурсе 
прибавит нам балы и позволит поднять-
ся на более высокие ступени среди других 
университетов Украины. 

отдел международных связей

одесский государственный экономический универ-
ситет с 2006 г. осуществляет тесное сотрудничество с 
Краковским экономическим университетом. и как 
результат такого сотрудничества с 2010 г. вступил в 
силу договор об обмене студентов между университе-
тами. Во втором семестре 2010-2011 гг. учебного года 
два наших студента отправились в Краков, а к нам 
приехали на обучение два польских студента, которые 
оставили свои впечатления о пребывании в одессе. 

Для человека, который никогда не путешествовал, всякое 
новое место, сколько-нибудь отличающееся от родного края, 
выглядит очень заманчиво. Все новое кажется почему-то очень 
важным, и разум, в сущности, лишь отражающий восприятие 
наших чувств, уступает наплыву впечатлений. В пути можно 
забыть возлюбленных, понять многие моменты из жизни, рас-
сеять горе, отогнать призрак обид. В простом выражении «я 
уезжаю» кроется целый мир не находящих выхода чувств.

Интерес …Противоречия с самим собой…Образова-
ние… Тут можно говорить о многом. Бывало трудно, порою 
одиноко, бывало весело, смешно. Порой хотелось бросить 
все, забыть, уехать… Ведь сколько слов и мыслей остались 
нераскрыты, недорассказаны… барьер… То что мы побыва-
ли здесь – это уже большой подвиг прежде всего для нас са-
мих, это огромный шаг и начало нашего жизненного пути. 
Ведь самое длинное путешествие к знаниям, к ощущениям, к 
жизни начинается с первого шага. 

Одесса - это другой мир, но этот мир стал так близок и до-
рог; сколько интересного, необычного, ранее не изведанно-
го можно получить здесь. Он стал нашей маленькой второй 
родиной, которая на протяжении полугода разделяла с нами 
наши переживания, помогала решать проблемы, и делила с 
нами победы. Те полгода, которые так быстро истекли стали 
для нас по-настоящему дороги, мы очень ценим коллектив, 
то общество, которое сыграло важный этап в нашем станов-
лении, то общество с помощью которого мы совершенство-
вались, модернизировались. Благодаря ему мы научились 
понимать и говорить и думать. Одесса – прекрасный гостеп-
риимный город, где легко быть иностранцем и под конец пу-
тешествия чувствовать себя настоящим одесситом. 

Те полгода пребывания здесь оставили огромный отпеча-
ток в нашей памяти, в наших сердцах…

Конрад лоТчиК, анна ЗелеНУха

Стисле ознайомлення зі стратегічною 
метою розвитку Одеської області про-
вів кандидат економічних наук, доцент 
В.А.Карпов. За останні 10 років свого 
розвитку наша країна мала лише один 
стратегічний документ – бюджет. Але 
нові політичні сили активно викорис-
товують новий для України інструмент 
– стратегічне планування розвитку ре-
гіонів. Реалізація цього напрямку торкну-
лася і Одеської області.

Сценарій розвитку, що передбачає 
реалізацію напрямку стратегічного пла-
нування для Одеської області, був пред-
ставлений проректором університету з 
наукової роботи А.І.Ковальовим у вигляді 
презентації. Серед можливих сценаріїв 
соціально-економічного розвитку регіо-
ну був виділений модернізаційний підхід, 
який характеризується глибокими рефор-
мами у використанні внутрішніх ресурсів, 
що активізують зростання системи і спри-
яють залученню зовні нових та більш 
значних ресурсів. Розроблена стратегія 
передбачає реалізацію п’яти пріоритетних 
напрямків розвитку регіону: розбудова су-
часної індустрії, розвиток високопродук-
тивного агропромислового виробництва, 
розбудова та модернізація транспортної 
інфраструктури, якісний розвиток ту-
ристично-рекреаційної сфери, розбудова 
інфраструктури соціальної сфери та до-
сягнення нової якості життя населення. 
Також Анатолій Іванович виділив основ-
ні цільові індикатори, серед яких гостру 
дискусію викликали показники об’єму 
вантажних перевезень та номінальної за-
робітної плати. Впровадження та реаліза-

ція стратегії передбачає наявність трьох 
етапів: економічна стабілізація та форму-
вання передумов структурних зрушень 
(2012-2014 роки), активні структурні зру-
шення (2015-2017 роки), стабільний про-
грес регіону (2018-2020 роки). 

Після представленої презентації слово 
було надано О.М.Муратову, який висло-
вив подяку університету за розроблену 
стратегію. Олег Михайлович зазначив, 
що ця стратегія є глобальним докумен-
том для розвитку регіону і що у першому 
етапі реалізації стратегії вже передбачено 
вплив можливої другої хвилі кризи. Після 
виступу О.М.Муратова почалось жваве 
обговорення запропонованої стратегії, яке 
включало як критику, так і доцільні про-
позиції. Голова Асоціації сприяння муні-
ципальним реформам В.Я.Максимович 
висловився таким чином: «У капитана, 
который не знает в какой порт плыть, не 
бывает попутного ветра», що засвідчило 
його позицію відносно створення спри-
ятливого клімату для розвитку Одеської 
області. Він зазначив, що є прихильником 
інноваційно-інвестиційної моделі розвит-
ку для наближення нашої країни до сві-
тових стандартів. Представник інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень (ІПРЕЕД) В.М.Лисюк зробив 
акцент на певних питаннях – чи признає 
громадськість авторитетність обраних та 
представлених пріоритетів, чи достат-
ня їх фундаментальність. Він наголосив 
на тому, що необхідне чітке обґрунту-
вання стратегії ресурсами для реального 
аналізу розвитку та досягнення постав-
лених цілей. Директор ПНВП «ГЕЛАС» 

С.В.Гладкий виступив із зауваженням 
щодо фінансування виконання стратегії 
та зазначив, що необхідно використову-
вати власні (а не іноземні) технології, а та-
кож шукати шляхи залучення грошових 
коштів населення для промислового роз-
витку Одеської області. На його думку, 
в нашому регіоні є проекти зі світовими 
пріоритетами, але нема засобів їх реаліза-
ції. Доктор економічних наук, професор 
О.М.Котлубай, який очолює відділ ринку 
транспортних послуг ІПРЕЕД, наголосив 
на тому, що рівень невизначеності плано-
вих рішень впливає на точність показни-
ків цільових індикаторів, а також зробив 
відносне порівняння стратегії розвитку 
Одеської області зі стратегією розвитку 

Автономної Республіки Крим. 
У підсумок презентації стратегії та 

висловлених коментарів О.М.Муратов 
відзначив, що програм реалізації страте-
гії безліч – річні, галузеві, профільні та 
інші. Але розробити стратегію замало, 
потрібно забезпечити її чітке виконан-
ня, адже за словами Олега Михайловича: 
«Практика без теории слепа, а теория без 
практики беспредметна». Було прийнято 
рішення стосовно врахування зауважень 
на даному засіданні для подальшого до-
опрацювання стратегії економічного та 
соціального розвитку Одеської області до 
2020 року.

олена ЖоВТоБрюх, 
голова PR-сектору КеФ

ВыиГран 
еВропейский 
Грант

польские студенты В оГЭу

презентація одеу розробки стратеГії економічноГо 
та соціальноГо розВитку одеської області

23 вересня 2011 р. в одеському державному економічному університеті 
було проведено круглий стіл «Стратегія економічного та соціального 
розвитку одеської області до 2020 року», у складі якої були як представ-
ники університету, так і запрошені гості з обладміністрації. Керівник об-
ласного управління економіки одеської обласної державної адміністрації 
о.М.Муратов запропонував одеУ розробку цієї самої стратегії розвитку 
одеської області, у якій будуть визначені певні пріоритетні напрямки ре-
алізації економічного та соціального розвитку області до 2020 року. 

РасшиРяЕМ МЕжДУнаРОДныЕ сВяЗи
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На базі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, 
аналізу господарської діяльності Одеського державно-
го економічного університету спільно з Федерацією 
професійних бухгалтерів і аудиторів України була про-
ведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
- «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у 
контексті євроінтеграції».

До участі у роботі конференції були запрошені 
представники міжнародної Федерації бухгалтерів, 
Світового банку, члени професійних організацій 
Росії, Грузії, Молдови, Казахстану, викладачі ВНЗ 
України, з дальнього та близького зарубіжжя, бізнес-
мени, представники регуляторних закладів України. 

Відкриття та пленарне засідання відбувалося у Бу-
динку прийомів губернатора 19 травня. З привітанням 
учасників та організаторів конференції виступили: 
голова оргкомітету конференції, ректор ОДЕУ, д.е.н., 
професор М.Звєряков; голова Федерації професійних 
бухгалтерів та аудиторів України, д.е.н., професор 
О.Папаїка; представник Міжнародної Федерації Бух-
галтерів (СІНА), професор Алдона Камела-Совинска; 
радник Міністра юстиції України В.Богатир; головний 
бухгалтер Національного банку України Б.Лукасевіч, 
член Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку М.Бурмака; президент Палати аудиторів Литви 
Юргіта Кірвайтіене; голова Аудиторської палати Ук-
раїни І.Нестеренко та ін. 

У ході конференції з доповідями виступили: 
Генрі Фортів і Андрій Бусійос - спеціалісти зі Сві-
тового банку Центру реформування фінансової звіт-
ності (Австрія), які акцентували увагу на застосуванні 
МСФЗ у європейських країнах та їх наближення до 
інвестиційного співтовариства; Зураб Лалазашвілі 
(голова Наглядової ради Грузинської Федерації про-
фесійних бухгалтерів і аудиторів) поділився досві-
дом впровадження МСФЗ у Грузії; Олег Каннуров 
(начальник управління методології бухгалтерського 
обліку Міністерства фінансів України) розповів про 
український досвід застосування МСФЗ, плани і перс-
пективи; Любов Нападовська (професор кафедри бух-
галтерського обліку КНТЄУ) розглядала проблеми 
розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобальних 
змін; Михайло Скоповські – (д-р економіки Познансь-
кого економічного університету, експерт консалтин-
гової групи з бізнес звітності (Польща)) розглядав 
питання впровадження Всесвітніх стандартів фінан-
сової звітності через використання програмного за-
безпечення (ХВКЬ-МСФЗ); Пол Ван Гейт – (експерт 
з питань аудиту та бухгалтерського обліку Інституту 
аудиторів підприємств (Бельгія)) розповів про досвід 
аудиту в бізнес-звітності; Микола Гайдай (начальник 
управління методології бухгалтерського обліку та 
аудиту Академії фінансів при Міністерстві фінансів 
України) зупинився на перспективах вдосконалення 
законодавчого регулювання аудиторської діяльності в 
Україні; питанням освіти, а саме підготовки фахівців 
за спеціальностями бухгалтери, фінансисти, аудитори 
були присвячені виступи Наталії Вовчук (керівника 
представництва АССА в Україні, країнах Прибалти-
ки, Грузії) та Світлани Зубілевич (професора кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Національного уні-
верситету водного господарства та природокористу-
вання, м. Рівне). 

На другий день конференції робота була про-
довжена у зеленій залі Будинку Вчених. Були заслу-
хані доповіді вчених з різних ВНЗ України: м. Одеса 
(ОДЕУ, Одеський інститут фінансів УДУФМТ, ОН-
ПУ, ОНУ ім. І.Мечникова, ОНАХТ); м. Київ (КН-
ТЕУ, КНЕУ ім. В.Гетьмана; ПВНЗ «Міжнародний 

інститут менеджменту; НЦОА; НАСОА; Державна 
академія житлово-комунального господарства; На-
ціональний університет біоресурсів і природоко-
ристування України; ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК»; НУ водного господарства та природо-
користування); м. Харков (Інститут бізнесу і менедж-
менту, ХІФ УДУФМТ, ХНА міського господарства); 
м. Житомир (ЖДУ ім. І.Франка, ЖДТУ), м. Полтава 
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі», Національний авіаційний універси-
тет); м. Ужгород (ДВНЗ Ужгородський національний 
університет»); м. Донецьк (ДНУЕТ ім. М.Туган-Ба-
рановського); м. Дніпропетровськ (ДУЕ та права ім. 
А.Нобеля); м. Львів (Львівська комерційна академія); 
м. Луцьк (Національний технічний університет); м. 
Запоріжжя (ЗНУ); м. Луганськ (Східноукраїнський 
національний університет ім. В.Даля).

Активну участь у конференції продемонструва-
ли представники інших країн, а саме Болгарії (Гос-
подарська академія ім. Д.А.Ценова, Університет 
національного та світового господарства (Софія); 
Молдови (Молдавська Економічна Академія); Поль-
щі (Варшавський університет технологій, с/г школа 
у Варшаві); Росії (Іжевський інститут управління, 
філіал Московського соціально-гуманітарного інс-
титуту в м. Каменське-Шахтинському) та ін.

На нашу думку, на конференції обговорено най-
більш важливі проблеми щодо напрямків та перс-
пектив розвитку обліку, аудиту в сучасних умовах. 
Напрацьовані матеріали сприятимуть подальшому 
розширенню взаємодій з науковцями та фахівцями. 

Треба відмітити добру організацію конференції, 
починаючі з реєстрації та розміщення учасників, са-
мої роботи пленарного засідання та секцій. Кожному 
учаснику були роздані програми конференції, збір-
ник тез доповідей та сертифікати. У вільній час учас-
никам було запропоновано відвідування Одеського 
оперного театру (опера Дж.Верді «Трубадур») та 
організована екскурсія визначними місцями Одеси. 
Учасники конференції були щиро вдячні організато-
рам за проведення конференції.

Профгрупорг кафедри бухгалтерського 
обліку та аудиту, доцент Т.г.СТеПоВа

Мы живем в современном 
техногенном мире, где каждый 
наш день заполнен работой, за-
нятиями, общением, передвиже-
ниями… И в этой постоянной 
спешке мы порой забываем о 
главном – о таких простых и 
одновременно таких важных 
вещах, как чистое небо, мир-
ное время, не омраченное рас-
катистым громом канонад. 
Остановившись на секунду, за-
думаемся, - было ли бы у нас 
все это, не защищай наши деды-
прадеды Родину, не отдавай все 
свои силы на неистовую борь-
бу с врагом, на защиту чести и 
идеалов? Время идет, меняется, 
но нельзя отказаться от нашего 
прошлого, ведь оно – частичка 
нас, и, как говорил когда-то Дов-
женко, в будущее мы идем, огля-
дываясь в прошлое.

Прошлое живо, пока о нем 
помнят. Именно с этой целью на 
нашем факультете ежегодно про-
водятся различные встречи с ве-
теранами войны, лекции, беседы. 
Военно-научная конференция 
этого года, состоявшаяся 21 сен-
тября, была посвящена 70-летию 
героической обороны Одессы. 
Этот день был выбран не случай-
но: ведь именно 21 сентября весь 
мир отмечает Международный 
день мира. Потому проведенная 
конференция была символична: 
мы слушали рассказы об ужасах 
войны, о тяжести боев и патрио-
тизме солдат; это страница нашей 
истории, и мы не имеем права ее 
вычеркивать или искажать, на-
ша задача, как сказали ветераны, 
-  «сохранить правду о войне»; 
квинтэссенцией всей этой дол-
гой борьбы был мир и он был 

достигнут, - немалой кровью, ог-
ромными потерями, страданиями 
миллионов, - мир как высшая цен-
ность. Мы не должны ее обесце-
нивать и сейчас. И должны быть 
благодарны нашим ветеранам за 
их подвиг, за их борьбу, за те ис-
пытания и тернии, через которые 
они прошли, благодарны им за то 
мирное время, в котором мы сей-
час живем.

Для нас было честью встре-
титься с такими людьми, как 
А.Н.Гончаренко (генерал-
майор, летчик-истребитель 
69-го истребительного авиаци-
онного полка), А.С.Васильев 
(участник Сталинградской бит-
вы, кавалер семи боевых ор-
денов), В.А.Добровольский 
(генерал-лейтенант, пред-
седатель военно-научного 
общества), В.Н.Затонский (гене-

рал-майор артиллерии, кавалер 
пяти боевых действий в Анголе), 
В.П.Клопов (генерал-майор, на-
чальник контрразведки Одесско-
го военного округа), М.И.Гошко 
(полковник, летчик-бомбарди-
ровщик), Л.Н.Опроненко (уче-
ный секретарь военно-научного 
общества).

Такие встречи с ветеранами 
– это не просто один из пунктов 
военно-патриотического воспита-

ния, это нечто большее: это память 
поколений, то, что не поддается 
описанию в учебниках, но может 
только быть переданным из уст в 
уста от старшего поколения млад-
шему. Пусть это звучит патетич-
но, но это действительно так. И 
мы с готовностью принимаем эти 
знания и обещаем, что будем пом-
нить Ваши подвиги!

Наталия ВлаСеНКо,
PR-сектор ФМЭ

іі міжнародна конференція «перспектиВи розВитку обліку, 
контролю та аналізу у контексті єВроінтеГрації»

19-20 травня 2011 р. в одесі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція, при-
свячена 90-річчю одеського державного економічного університету, 90-річчю кафедри бухгал-
терського обліку та аудиту та 15-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

Голова оргкомітету конференції ректор ОДЕУ, 
д.е.н., професор М.І.Звєряков

Доцент Т.Г.степова з молодими колегами
Болгарської господарської академії ім. Д.а.Ценова

Учасники та організатори конференції

Члени оргкомітету: Завідувач кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту професор 
В.Ф.Максімова та завідувач кафедри аналізу 

господарської діяльності доцент н.а.Волкова

память поколений
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Колектив кафедри міжнародних еко-
номічних відносин у вересні 2011 р. від-
святкував 20-річчя з дня її заснування.

Кафедра міжнародних економічних 
відносин та спеціальність «Міжнародна 
економіка» були створені одними з перших 
в Україні - у вересні 1991 р. Формування 
новітніх в ОДЕУ кафедри та спеціальності 
було зумовлено об’єктивними потребами 
існування нашої країни як незалежного 
суб’єкту міжнародних економічних від-
носин. Завдяки цьому діяльність кафедри 
з самого початку була орієнтована на під-
готовку кадрів, що відповідають світовим 
стандартам, здатних на сучасному рівні 
вирішувати завдання розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків України як на 
мікро-, так і на макрорівні.

Засновником та організатором ка-
федри й спеціальності «Міжнародна еко-
номіка» став доктор економічних наук, 
професор Юрій Георгійович Козак. Він 
пройшов стажування в університеті Но-
вого Південного Уельсу та в універси-
теті Бундесверу. Постійне підвищення 
кваліфікації дало змогу отримати статус 
члена Ради DUNCAN з розвитку малого 
та середнього бізнесу в Австралії, а також 
статус почесного члена IME (International 
Mercantile Enterprises, USA).

Вагомий внесок у розбудову ка-
федри та спеціальності внесли д.е.н., 

професор В.І.Касаткіна, д.е.н., профе-
сор М.А.Левицький, д.е.н., професор 
І.Ю.Сіваченко, к.е.н., доцент С.В.Ляліков, 
к.е.н., доцент Є.Н.Волошин, к.е.н., доцент 
В.В.Ковалевський, доцент Н.С.Логвінова.

Під керівництвом професора 
Ю.Г.Козака вперше в незалежній Україні 
була створена національна система нау-
ково-методичного забезпечення підготов-
ки фахівців рівня бакалавра та магістра зі 
спеціальності «Міжнародна економіка». 
Сьогодні цей комплекс містить більш ніж 
70 підручників та навчальних посібників, 
у тому числі 37 з них із грифом МОН Ук-
раїни та МОН Республіки Білорусь. 

Кафедра має творчі зв’язки з таки-
ми відомими світовими центрами, як 
Каліфорнійський університет (США), 
університет Бундесвера (м. Гамбург, Ні-
меччина), Університет Нового Півден-
ного Уельсу (Австралія), Варненський 
економічний університет (Болгарія), Бі-
лоруський торгово-економічний універ-
ситет споживчої кооперації (Республіка 
Білорусь, м. Гомель), Міжнародний Неза-
лежний Університет Молдови, Техаський 
A&M університет (США), Ягеллонський 
університет (Польща, Краков), Мол-
давський державний університет (Мол-
дова), Х’юстонський університет (США), 
Сирійський національний університет 
(Сирія, Алеппо), Університет економіки 
(Польща, Катовіце), Тбіліський держав-
ний університет (Грузія).

Науково-дослідна діяльність кафедри 
відбувається у рамках наукової школи 
«Розвиток зовнішньоекономічних відно-
син у сучасній світогосподарській сис-
темі», засновником якої є дійсний член 
Академії економічних наук України, 
Міжнародної академії регіональних наук, 
професор Ю.Г.Козак. У рамках наукової 
школи колектив кафедри сьогодні пра-
цює у наступних напрямках: «Зовніш-
ньоекономічна діяльність: регіональний 
аспект»; «Інституційні важелі вдоскона-
лення зовнішньоекономічної діяльності 

регіону»; «Інвестиційно-інноваційний 
розвиток країн Європи у контексті фор-
мування їх міжнародної конкурентос-
проможності». Тільки за останні 5 років 
(2006-2011 рр.) викладачами кафедри 
було опубліковано наукових робіт за-
гальним обсягом 876,7 д.а., у т.ч. 10 моно-
графій (71,2 д.а.), 137 статей (174,6 д.а.).

Кафедра здійснює підготовку за дво-
ма магістерськими програмами: «Зов-
нішньоекономічна діяльність регіону» 
(наукове спрямування) та «Зовнішньое-
кономічна діяльність підприємств (ор-
ганізацій)» (професійне спрямування). 
З моменту заснування кафедри колекти-

вом було підготовлено та випущено 408 
магістрів зі спеціальності «Міжнародна 
економіка». 

Випускники зі спеціальності «Між-
народна економіка» працюють в органах 
державного управління, на вітчизняних 
підприємствах з масштабною зовнішньо-
торговельною діяльністю, на підприємс-
твах з іноземними інвестиціями, на філіях 

промислових та торговельних зарубіж-
них корпорацій; в українських та інозем-
них банках, у групах з реалізацій програм 
міжнародних організацій в Україні; кон-
сультантами з економічних проблем 
щодо здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності.

Випускники, які можуть бути пред-
ставлені як зразок досягнень для на-
ших студентів: І.В.Онофрей (2010 р., 
червоний диплом), з жовтня 2010 року 
– провідний спеціаліст відділу зовніш-
ніх зв’язків Секретаріату Конституцій-
ного Суду України; О.В.Бондарук (2010 
р., червоний диплом), з липня 2010 р. 

– провідний спецiалiст-аналiтик депар-
таменту маркетингу корпорації “Global 
ABC”; І.М.Орлов (2010 р., червоний дип-
лом), з вересня 2010 р. – провідний ме-
неджер з питань зовнішньоекономічної 
діяльності авіакомпанії ТОВ „Південні 
авіалінії”; А.В.Дорофєєв (2008 р.), з трав-
ня 2011 р. – провідний менеджер корпо-
рації «Unilever» (США), Д.С.Базілевич 
(2001 р.), з листопада 2008 р. – менеджер 
зі зв’язків з органами виконавчої влади 
Програми сприяння Парламенту II (де-
ржавний службовець 2 категорії, 5 ранг), 
а з травня 2010 р. – директор Інституту 
професійного лобіювання та адвокасі.

Сьогодні перед кафедрою постає за-
вдання щодо забезпечення потреб еконо-
міки України у фахівцях з якісно новими 
професійними компетенціями, які відпові-
дають світовим стандартам та забезпечу-
ють нашим випускникам рівні конкурентні 
можливості на міжнародному ринку праці. 
Саме ці пріоритети визначають майбутню 
діяльність колективу кафедри.

декан факультету міжнародної 
економіки В.М.БеСПалоВ 

20 рокіВ успіху!

Вельмишановні викладачі кафедри 
міжнародних економічних відносин!

Від щирого серця вітаю Вас зі знамен-
ною подією – 20 річчям з дня заснування 
кафедри. Щастя Вам та Вашим родинам, 
успішної реалізації творчих та життєвих 
планів, нових талановитих та перспектив-
них студентів.

З повагою, менеджер зі зв’язків з орга-
нами виконавчої влади Програми сприян-
ня Парламенту, випускник університету 
2001 р., денис Базілевич.

приВітання 
Випускника 
спеціальності 
«міжнародна 
економіка»

Профком університету протягом 25 років для вете-
ранів війни та ветеранів університету виписує газети, 
надає безкоштовні білети до театрів. На святкові кон-
церти, що проводяться в університеті, обов’язково за-
прошуються ветерани та пенсіонери. Для ветеранів 
виступають колективи художньої самодіяльності сту-
дентів університету та провідні колективи художньої са-
модіяльності міста.

Адміністрацією ОДЕУ та профкомом надається ма-
теріальна допомога ветеранам та пенсіонерам, які відпра-
цювали в університеті 25 років, а також до Дня Перемоги, 
до свята 8 Березня, до Нового року та ювілеїв факультетів 
та університету. Згідно колективного договору в універси-
теті діє система заохочення літніх співробітників, пенсіо-

нерів та ветеранів. Так, працівники, стаж роботи яких 
досягає 30,35,40,45 та 50 років отримують 2 посадових 
оклади; 60, 70, 75, 80-річним ювілярам виплачуються ви-
нагороди у розмірі 2 окладів; при звільненні працівників, 
безперервний стаж яких понад 20 років, виплачується до-
помога у розмірі одного окладу, при стажі понад 25 років 
– двох окладів.

В ОДЕУ діє Рада ветеранів, до складу якої входять 
понад 40 ветеранів війни та ветеранів збройних сил. З 
нагороди святкування в Україні Дня ветеранів 14 вере-
сня відбулося звітно-виборне засідання Ради ветеранів, 
де обговорювалися всі напрями діяльності цієї організа-
ції, проводилися вибори до нової Ради, були висвітленні 
всі нагальні питання життя та побуту ветеранів, окрес-

лені першочергові питання, що підлягають невідклад-
ному рішенню. На зборах був присутній член президії 
Ради ветеранів Приморського району – полковник у від-
ставці, учасник ВВВ А.С.Васильєв.

Ветерани ВВВ та ветерани збройних сил постій-
но беруть участь у патріотичному вихованні студентів, 
молодих викладачів та співробітників університету, у 
науково-практичних конференціях з воєнної тематики. 
Урочисті зустрічі ветеранів та студентської молоді про-
водилися з нагоди 65-річчя перемоги у війні, 70-річчя 
героїчної оборони Одеси. До дня людей похилого віку 
студенти та співробітники з особливою турботою опіку-
ють своїх пенсіонерів та ветеранів, непрацюючих відві-
дують вдома та надають необхідну допомогу.

До Міжнародного дня людей похилого віку та до 
Дня ветеранів профкомом ОДЕУ була надана ветеранам 
матеріальна допомога для закупівлі ліків та продуктів. 
21 вересня 2011 р. відбулася зустріч студентів факульте-
ту міжнародної економіки з ветеранами Великої вітчиз-
няної війни, науковцями воєнно-наукового товариства, 
присвячена 70-річчю героїчної оборони Одеси. 

Профком одеУ

профком інформує!
1 жовтня згідно рішення ооН щорічно проводиться Міжнародний день громадян похилого віку, 
велика увага приділяється роботі з ветеранами, пенсіонерами та людьми похилого віку.
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Від вміння викладачів виховати у сту-
дентів справжній патріотизм, любов до 
істини, до наукового знання залежить 
цілісний процес розвитку особистості. 
Сьогодні в ОДЕУ зберігаються та продов-
жуються кращі традиції виховної роботи, 
яка посідає вагоме місце в житті кожного 
факультету та університету в цілому. 

Провідною ідеєю виховної роботи є 
поєднання кращих традиційних методів 
виховання та прогресивних сучасних під-
ходів, покликаних застерегти студентс-
тво від впливу негативних факторів на 
їхній фізичний і морально-психологіч-
ний розвиток та сформувати духовний 
світ на основі гуманістичних цінностей. 
Це дозволяє забезпечити реалізацію пот-
реб майбутніх представників української 
професійної еліти у національному, мо-
ральному, правовому, економічному, фі-
зичному, екологічному вихованні. 

Головна мета виховного процесу - за-
безпечення розвитку суспільно активної 
молодої людини, яка поєднує у собі висо-
ку професійну компетентність, культурну 
ерудицію, глибоку духовність, моральну 
чистоту і особисту відповідальність. Ад-
же дійсність сприймається не тільки ро-
зумом, але й через власні переживання 
економічних, соціально-політичних, за-
гальнокультурних трансформацій у сус-
пільстві, на підґрунті чого і формується 
світогляд та характер особистості. Про-
блеми розвитку здібностей, почуттів, 
світогляду, уміння спілкуватись і самоор-
ганізуватись – все це питання виховання. 

Тому основними завданнями у системі 
виховної роботи з молоддю бачаться на-
ступні: 

 заохочення студентів до самостій-
ної творчої роботи, яка формує навички 
самоорганізації та загартовує індивіду-
альну волю; 

 формування в процесі виховання 
національної свідомості та почуття пат-
ріотизму; 

 прищеплення загальнолюдських 
моральних і естетичних норм; 

 підвищення дисципліни студентів 
шляхом формування внутрішньої від-
повідальності; 

 сприяння розвитку необхідних 
практичних навичок у процесі засвоєння 
студентами фундаментальних основ їх 
майбутньої професії; 

 формування правової свідомості 
шляхом надання студентам ґрунтовних 
знань про їхні права та обов’язки перед 
суспільством, державою, колективом. 

Сучасна методологія гуманітарних 
дисциплін, яка виходить з принципів 
плюралізму і толерантності наукових під-
ходів, пріоритету особистості, її автономії 
та відповідальності, вдосконалення через 
використання інноваційних методик, діа-
логової форми пошуку істини виховує такі 
якості людської особистості як людяність, 
доброзичливість, повага у стосунках між 
поколіннями, терпимість, оптимізм, що є 
важливими рисами вихованої людини. 

Важливими аспектами морально-ес-
тетичного виховання молодого поколін-

ня є формування культури особистої 
поведінки та вироблення світоглядних 
орієнтирів, які базуються на вищих гу-
маністичних моральних цінностях. Мо-
тиви поведінки людини у значній мірі 
характеризують її моральну культуру. 
Потреба у сумлінному виконанні громад-
ських, трудових, сімейних зобов’язань 
є складним синтезом цілеспрямованого 
процесу виховання з одного боку, і осо-
бистої свідомої мотивації з іншого. Зміст 
морального виховання базується на сві-
тоглядних орієнтирах Конституції Украї-
ни, естетичних та моральних цінностях, 
вироблених загальнолюдським суспіль-
ним розвитком, повазі до особи молодої 
людини в процесі її підготовки до участі 
у професійній діяльності, громадському і 
культурному житті. 

Важливе місце в організації виховної 
роботи займають куратори академічних 
груп. Кураторами призначаються викла-
дачі, які мають досвід педагогічної роботи 
і користуються повагою серед студентів. 
Практична діяльність кураторів має до-
помагати в оволодінні студентами про-
фесійними навиками, сприяти адаптації 
студентів молодших курсів до навчання 
в університеті. 

Серед кращих кураторів впевнено 
можна назвати тих, які протягом року 
проводять зі студентами різноманітні 
заходи виховної роботи, мають налагод-
жені стосунки зі студентами, їх батьками 
і виконують свої обов’язки як досвідчені 
педагоги. 

Особливе місце посідає патріотичне 
виховання - засвоєння молодим поколін-
ням соціального досвіду, успадкування 
духовних надбань українського народу, 
досягнення високої культури міжнаціо-
нальних відносин, формування кращих 
рис громадянина української держави. 
Пріоритетними напрямами національно-
патріотичного виховання могли б бути: 

 формування національної свідо-
мості, любові до рідної землі, свого наро-
ду, бажання працювати на благо держави; 

 виховання готовності захищати рід-
ну землю; 

 розвиток високої мовної культури, 
шанобливого ставлення до української 
мови та мов інших народів; 

 підтримка дбайливого ставлення до 
культурних традицій держави та готов-
ності до примноження її культурної спад-
щини; 

 підготовка студентів до активної 
участі у виборі майбутнього місця робо-
ти із врахуванням як власних бажань та 
здібностей, так і потреб ринку праці. 

Відтак, виховна робота, на нашу 
думку, має базуватися на принципах гу-
манізму, глибокої поваги до особистості, 
науковому обґрунтуванні основних при-
нципів виховання, які підкреслюють 
автономію приватної сфери життя сту-
дентів та їх особисту зацікавленість у са-
мореалізації у професійній діяльності та 
соціальному житті. 
Старший викладач кафедри філософії, 

історії та політології  ю.Б.МахІНла

Понад п’ятидесяти років я займаюсь виховною ро-
ботою в університеті. Пройшла різні ланки організації 
й проведення виховної роботи зі студентами університе-
ту від куратора академічної групи до заступника декана 
ФМЕ з виховної роботи. За цей час відбулися певні змі-
ни в мисленні студентів, виходячи з глобальних змін у 
світі та суспільстві. Внаслідок цього змінювалися форми 
і методи виховної роботи.

Сьогодні на факультеті міжнародної економіки 
куратори академічних груп спільно з керівництвом 
факультету проводять значну виховну роботу, постій-
но працюють над удосконаленням форм та методів. 
Особливу увагу на факультеті приділяють національ-
но-патріотичному вихованню, основна мета якого - гар-
монійний розвиток особистості молодого покоління.

В основу системи національно-патріотичного ви-
ховання покладено ідею розвитку української держав-
ності, суспільства і нації в цілому. З урахуванням цих 
засад зі студентами постійно проводяться бесіди, диспу-
ти, екскурсії, зустрічі з ветеранами університету, героя-
ми Радянського Союзу та України, видатними людьми 
м. Одеси.

Згідно програм обласної Ради Миру студенти фа-
культету міжнародної економіки відвідують такі куль-
турно-освітні заходи: «Різдвяні зустрічі», «Пасхальні 
зустрічі», «Золота осінь миру». Щорічно 21 вересня, 
коли святкуються День миру в Україні та Міжнародний 
день миру, у студентських аудиторіях ФМЕ викорис-
товуються методичні посібники обласної Ради Миру, 
виступають його активісти. Неодноразово гостями сту-
дентів були Я.Савченко, член обласної Ради Миру, вете-
ран Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох орденів 

та медалей, лауреат премії «Здолавши долю», який брав 
участь у визволенні Одеси від фашистських загарбників; 
С.Лукіна, член обласної Ради Миру, лауреат літератур-
ної премії імені І.Рядченка.

Я.Савченко завжди проводить зустрічі зі студентами 
ФМЕ напередодні 10 квітня, його бесіди супроводжу-
ються читанням поетичних творів І.Рядченка, І.Гордона, 
Г.Карєва, А.Глушака, присвячених цим подіям.

Усі тематичні зустрічі ретельно готуються та дають 
добрі результати. Надовго залишаться у пам'яті студен-
тів та викладачів ФМЕ зустрічі «Нам дороги эти поза-
быть нельзя”, “Одесса в огне”, “Поклонимся великим 
тем годам”, “Поэзия, опаленная войной”.

Традиційними стали зустрічі до Дня захисника Вітчиз-
ни, 8 Березня, Дня визволення Одеси, Дня Перемоги. На 
ці зустрічі запрошувалися В.Мушніков — Герой Радянсь-
кого Союзу, учасник Параду Перемоги, Н.Новожилова 
— учасник бойових дій в Афганістані; полковник 
І.Салтовець — голова Ради ветеранів гвардійських міно-
метних частин; Б.Тамендаров — почесний голова Ради 
ветеранів УВС області, випускник ОДЕУ; І.Новожилов 
— заступник голови Обласної ради ветеранів, доцент 
Військового інституту сухопутних військ. Проведено ряд 
екскурсій по місцях бойової слави Одещини — до Ме-
моріалу 411 берегової батареї, Алеї Слави, Літературного 
музею з бесідою про роль міста Одеси у Великій Вітчиз-
няній війні. Згідно з рішенням ради факультету, всі сту-
денти першого курсу на честь святкування 65-річчя Дня 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні відвідали Військо-
во-історичний музей Південного оперативного команду-
вання. Звіти про ці зустрічі друкувались у міських газетах 
“Одесские известия”, “Одесский вестник”, “Вечерняя 
Одесса”. Студенти є не тільки слухачами, а й активними 
учасниками цих зустрічей: вони готують музично-пісенні 
програми, читають поезію гостям.

Літературно-краєзнавчі теми емоційно й насичено 
представляє В.Ковач, заслужений працівник культури 
України, лауреат літературних премій імені І.Рядченка 
та К.Паустовського. Вона неодноразово проводила екс-
курсії «Літературна Одеса», «Архітектурна Одеса», які 

супроводжувались читанням поезії, присвяченої Одесі. 
Студенти завжди не тільки отримують задоволення від 
спілкування з неординарною людиною, але й пізнають 
багато цікавого про рідне місто.

До Дня людей похилого віку студенти тради-
ційно відвідують і поздоровляють родину Героя Ра-
дянського Союзу B.Мушнікова, учасницю оборони 
Одеси Н.Щербакову, ветеранів будинку милосердя імені 
Св.Пантелеймона.

Щороку відбуваються зустрічі з працівниками об-
ласної кримінальної міліції щодо профілактики право-
порушень у молодіжному середовищі. Студенти завжди 
ставлять багато питань на теми поведінки у громадських 
місцях, про агресивну поведінку та протидію їй на дис-
котеках, права та обов’язки громадян України.

Пропагуючи здоровий спосіб життя, керівництво 
факультету запрошує співробітників та волонтерів Мо-
лодіжного суспільного руху “Партнер”, які з 2005 р. 
проводять тренінги і лекції з питань здорового способу 
життя, збереження й вивчення здоров’я, попередження 
торгівлі людьми та насильства в сім’ї, профілактики не-
гативних явищ (наркоманії, алкоголізму, паління, ВІЛ/
СНІДу) для студентів першого курсу.

Традиційно на факультеті святкуються Міжнарод-
ний день студентів, Новий рік, день Святого Миколая, 
день Святого Валентина.

Студенти факультету беруть активну участь у щоріч-
них конкурсах “Студентська осінь”, “Студентська вес-
на”, “Міс ОДЕУ”.

Шановні куратори! Організація виховної роботи у 
структурних підрозділах університету потребує постій-
ного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових 
форм впливу на студентів, відпрацювання нових мето-
дик. Кураторство – це творчість, і кожний куратор по-
винен використовувати творчий підхід до цієї справи. 
Пам’ятайте, що студенти Вас чекають.

Заступник декана з виховної роботи ФМе, 
старший викладач кафедри регіональної 

економіки та екології С.В.СТецеНКо

ШаноВні 
куратори!

ВихоВна робота та кураторстВо В сучасних умоВах 

Кафедра філософії, історії та політо-
логії була створена на підставі рішення 
Вченої ради університету від 29 червня 
2011 р. шляхом об’єднання кафедр фі-
лософії та культурології, історії України, 
політології з метою вдосконалення усіх 
напрямків їх роботи. У минулому кожна 
з цих кафедр мала багату історію свого 
розвитку. 

Сьогодні, внаслідок об’єднання, ка-
федра філософії, історії та політології 
має потужний потенціал і збагатилася 

багатоаспектним баченням різноманіт-
них проблем з дисциплін гуманітарно-
го циклу. Професорсько-викладацький 
склад кафедри включає 7 професорів, до-
кторів наук, 15 кандидатів наук, доцентів, 
7 старших викладачів, 3 викладача. Очо-
лює кафедру філософії, історії та політо-
логії к.філос.н., доцент М.Ф.Шмиголь. 

 Навчально-педагогічна робота ко-
лективу кафедри є багатопрофільною і 
забезпечує викладання 15 навчальних 
дисциплін соціально-гуманітарного цик-

лу, передбачених навчальними планами 
університету. Колектив кафедри доб-
ре усвідомлює, наскільки важливим є 
якісне засвоєння цих дисциплін для по-
дальшого успішного розвитку творчих 
здібностей молодих людей, становлення 
їхнього світогляду, культури, морально-
естетичних засад їх особистісного роз-
витку в сучасних умовах становлення 
нашої держави, що рухається у напряму 
інтеграції до європейської спільноти. На 
кафедрі діє аспірантура, а також здійс-

нюється підготовка аспірантів і здобува-
чів для складання кандидатського іспиту 
з філософії.

Новоутворена кафедра філософії, іс-
торії та політології посідає вагоме місце у 
системі суспільно-гуманітарної підготов-
ки фахівців економічних галузей. Кафед-
ра усвідомлює своє високе призначення у 
навчанні та вихованні висококваліфіко-
ваних спеціалістів та свідомих громадян 
своєї держави. 

НадІя ЩерБиНа, редактор 

CтВорена ноВа кафедра
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Психологія - одна з найцікавіших і найзагадковіших у 
світі наук. Саме вона дає змогу відшукати відповіді на жит-
тєво важливі запитання: як і чому люди думають, діють і 
відчувають; чому ми любимо чи ненавидимо; допомагає-
мо своїм батькам чи повстаємо проти них; досягаємо успі-
ху чи зазнаємо поразки; співпрацюємо чи розв’язуємо ві-
йни; радіємо чи плачемо; як ми навчаємось та вдоскона-
люємось. Значення психології серед інших наук постійно 
зростає. Водночас і світ у своєму динамічному русі стає де-
далі складнішим і загадковішим. Виникають нові пробле-
ми людського існування, що вимагають нових наукових 
підходів, теорій, концепцій, нової методології і нових ме-
тодів дослідження психічних явищ. Зараз сучасна психоло-
гія – це розгалужена система наукових дисциплін, що пере-
бувають на різних щаблях формування, пов’язаних з різно-
манітними сферами практики.

На конференції, яка відбулася на другому курсі факуль-
тету міжнародної економіки, студенти звернули увагу на 
те, що крім економічних функцій, гроші є фактором фор-
мування психіки людини у виживанні, існуванні, самозадо-
воленні, посіданні певної страти в суспільстві тощо. 

Дослідження психології грошей тільки-но розпочи-
наються, хоча ще в класичних психологічних школах 
можна знайти паростки таких наукових пошуків. Проте 
єдиної теорії чи якоїсь всеохоплюючої праці з психоло-
гії грошей ще немає. Трапляються тільки окремі розвід-
ки, в яких робляться спроби відстежити сприйняття гро-

шей людьми, вплив грошей на переконання і установ-
ки людей, ставлення до грошей чоловіків і жінок, ана-
ліз грошей як фактора любові та свободи. Торкнулися 
цих питань у своїх доповідях на конференції студенти 
А.Юрєнєва, М.Узунова, М.Дідик.

В останнє десятиліття, з розвитком у нашій країні 
ринкових відносин, інтерес українських вчених до цієї 
проблеми зріс. З’явилися праці дослідників, у яких виз-
начаються соціокультурні особливості ставлення до гро-
шей, що проявляються в структурі витрат, у ставленні 
до гостей, до багатих і бідних співгромадян, до пробле-
ми зрівняльного розподілу. Доповіді на ці теми зроби-
ли Л.Панова, Н.Літвінова, К.Ручкіна та Ю.Максимчук, 
О.Швець та І.Сисоєва.

Дослідження засвідчили, що люди довше зберігають 
здоров’я, залишаються психологічно урівноваженими 
і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задо-
воленні витрачати гроші (Д.Зіньковська). Коли люди-
на потрапляє в умови безгрошів’я, нестачі їх навіть на 
харчі, то її психіка починає деградувати (Т.Прозорова і 
І.Овчаренко). 

Відчуття себе багатим чи бідним впливає на форму-
вання спрямованості та професійного вибору особис-
тості. За даними зарубіжних дослідників, брак грошей у 
молоді з бідних сімей спонукає її обирати професію, що 
обіцяє великий заробіток, організовувати власний бізнес. 
Це підтверджує і М.Макрій, а також А.Форостяна у своїх 
доповідях. Коли такі молоді люди досягають певного ста-
тусу в суспільстві, то у них формується суворий, не схиль-
ний до емпатії характер (Ю.Григорашенко). 

Наявність грошей зумовлює різну поведінку людей у їх 
самоствердженні. З цим згодні І.Шерстюк та К.Москаленко. 
Іноді для самозадоволення індивіда важливий сам факт во-
лодіння грошима. Як стверджував У.Джемс, особистість у 
широкому розумінні – це „Я” плюс капітал і готівка, зміна 

яких впливає на трансформацію „Я”. 
Психологія грошей є однією з центральних проблем 

економічної соціалізації, де гроші розглядаються як го-
ловний фактор, завдяки якому забезпечується входжен-
ня індивіда у світ економіки. 

Студентами були підготовлені яскраві презентації. 
Всі доповіді супроводжував відеоряд. Велика подяка 
нашим викладачам кафедри мовної та психолого-педа-
гогічної підготовки С.М.Кіршо та І.Я.Нікуліній за спів-
працю, підтримку у наших дослідженнях та той великий 
інтерес, який ми маємо зараз до психології. 

Маргарита дІдиК,
студентка 3 курсу ФМе

Бизнес-инкубатор гУ-ВшЭ в 2011 году провел 
чемпионат по деловой игре «Железный предпринима-
тель». Чемпионат прошел с февраля по май 2011 г. в 
ряде ВУЗ в Москве (МГУ, ГУ-ВШЭ, МФТИ, МИСИ-с, 
РГУНГ им. Губкина) и других городах России (Санкт-
Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Вол-
гоград, Екатеринбург, Саратов и др.), Украины (Киев, 
Одесса) и других странах СНГ. 

Команды-победители каждой игры из каждого ВУЗа 
были приглашены на финальную игру, которая состоя-
лась 12 мая в Москве. Всего в финале игры участвовало 
19 команд. Среди них была и команда Одесского госу-
дарственного экономического университета, состоящая 
из студентов ФЭУП.

сучасна психолоГія 
у дослідженнях 
студентіВ фме

«Железный 
предприниматель»

Железный Предприниматель – это мини-предпринимательский конкурс, где 
процесс от начала разработки бизнес-идеи до награждения победителей занимает все-
го 2-3 часа. 

Начинающих предпринимателей объединяют в команды по 4-5 человек. Затем 
командам предлагают разработать бизнес-идею на основе перспективной новой тех-
нологии. В течение часа нужно придумать как можно больше идей применения тех-
нологии и выбрать из них самую перспективную с коммерческой точки зрения. После 
этого участники должны разработать бизнес-модель, оценить объем предполагаемого 
рынка, определить целевую аудиторию и методы продвижения для нового продукта, 
и подготовить презентацию в Power Point для жюри.

После небольшого перерыва участники презентуют свои бизнес-идеи жюри (дли-
тельность каждой презентации не более 3 минут, а жюри имеет право задать по 2 вопро-
са каждой команде). Побеждает тот, чья идея бизнеса окажется наиболее убедительной, 
а презентация – самой интересной. Наша команда из ОГЭУ с ФЭУП заняла 2 место!

PR-сектор ФЭУП
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Вітаємо юВіляріВ!
02.07 хотенчук яна адольфівна, викладач кафедри бухгалтерського об-

ліку та аудиту
04.07 Красовський Володимир Миколайович, доцент кафедри філосо-

фії, історії та політології 
10.07 Кузнєцова Надія Миколаївна, доцент кафедри ЕУТ.
20.07 Максимова Валентина Федорівна, завідувач кафедри бухгал-

терського обліку та аудиту
27.07 Філіппенко Віктор Тимофійович, прибиральник території нав-

чального корпусу №3 
03.08 рябініна людмила Миколаївна, доцент кафедри банківської справи
07.08 охмадетська Вероніка Іванівна, сторож відділу охорони
15.08 Боцу Марія Миколаївна, сторож відділу охорони
25.08 Порпуліт любов Володимирівна, провідний спеціаліст ІОЦ
25.08 ратушняк Микола Володимирович, електрик гуртожитку № 1
30.08 шевчук Ніна Сергіївна, доцент кафедри ЕА
31.08 Железко олександра Михайлівна, доцент кафедри ЕТ та П
06.09 Виноградський григорій Володимирович, сторож відділу охорони
11.09 Бакланова олена григорівна, доцент кафедри ЗЕТ
14.09 Власенко Валентина Іванівна, старший викладач кафедри ЗЕТ
14.09 Брикалін Євген Веніамінович, інженер ЕТВ 
20.09 левинський Сергій Васильович, декан ФЕФ
21.09 Бєлєнький едуард Семенович, технік 1 категорії ВТЗН
25.09 Бондаренко Вікторія Василівна, завідувач сектором ІОЦ

Інформація надана відділом кадрів

 Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів 
та студентів ОДЕУ висловлюють подяку ювілярам 

за плідну працю, щиро вітають їх та бажають щастя, 
здоров’я й творчого натхнення!
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В будь-якому випадку, туризм – це 
не просто подорож, це відкриття чогось 
нового, більшого. Дозволю собі вивести 
рівність: туризм=нові враження. Хай ця 
рівність буде аксіоматичною, ми її не бу-
демо доводити :)

Туризм – явище багатогранне; воно 
охоплює різні сфери життя: соціум, куль-
туру, мистецтво, економіку, історію, еко-
логію, філософію, кулінарію…Можливо, 
Ви здивуєтесь щодо останнього пункту, 
і даремно, адже є таке поняття як «гаст-
рономічний туризм» - мандрівка з метою 
ознайомлення з місцевими стравами та 
традиціями національної кухні (напри-
клад, дегустація французьких вин та си-
рів, майстер-клас із приготування кави 
по-львівськи…)

Туризм не піддається чіткому виз-
наченню (не будемо згадувати Закон 
України «Про туризм») , він різний – ек-
зотичний чи європейський, екологічний 
чи урбаністичний, довготривалий чи 
одноденний…Змінюються його якісно-
кількісні характеристики, але сутність 
залишається тією ж – нові враження. Зда-
валось би – враження…чого вони варті? 
Якщо Ви задаєте собі таке питання, то Ви 
не справжній прихильник туризму. Нові 
враження невід’ємні від подорожі; нові 
враження – це власне культурне збага-
чення, нове бачення речей, нові емоції, 
спогади – хіба ж цього мало і хіба ж це 
не безцінне? «Спогади завжди дорожчі за 
будь-які сувеніри», - влучно підкреслив 
Томас Еспедаль.

Європа чи Азія, Америка чи Карибсь-
кі острови – сьогодні, в епоху технічного 
прогресу, відкриті усі можливі і немож-
ливі напрямки для подорожей. Вибір ли-
ше за Вами, Вашим бажанням та метою, 
яку Ви перед собою ставите. Лижний 
спорт? – завітайте до Швейцарії чи Італії. 
Пляжний відпочинок? – сонячні курор-
ти Болгарії (більшість яких, як от Албе-
на чи Сонячний день, визнані екологічно 
чистими та відзначені «синім прапором») 
чекають на Вас. Бажаєте романтики ста-
ровини та музейних експозицій? – Вам 
до Франції, Австрії чи Німеччини, чи 
вже краще одразу до Італії (Рим-Неаполь-
Флоренція-Венеція). Екзотика? – чому 
б не Індія чи Китай, а може Туреччина 
(особисто мені сподобався Стамбул). 
Бажаєте бюджетний відпочинок? Що ж, 
хіба в Україні недостатньо цікавих куточ-
ків? Про Київ-Львів-Карпати-Крим я вже 
мовчу, та чи були Ви в дендропарку «Со-
фіївка» чи «Олександрія», у біосферному 
заповіднику Асканія-Нова, українській 
«Венеції» Вилкове, Білгород-Дністровсь-
кій фортеці? В Одеському Оперному? 
В церковному місті Почаєві?...Багато є 
ще простору для дослідження у власній 
країні, було б бажання.

 Зрештою, буває й так, що немає ча-
су та можливостей кудись їхати взагалі. 
Що ж, у такому разі мандруйте…власним 
містом! Так, саме так. У Вас ніколи не бу-
ло такої ідеї? Що ж, я радо нею з вами 
ділюся. Відчути себе туристом у власно-
му місті – хіба ж не цікаво? Розглянути 
уважно карту (чи всі вулиці та проспекти 
Ви добре знаєте?), перегорнути сторінки 
історії міста, по-новому подивитися на 
місцеві архітектурні пам’ятки, – можли-
во, Ви справді побачите щось нове, те, на 
що раніше не звертали уваги, не поміча-
ли. Дуже часто трапляється, що ми буває-
мо неуважними до тих багатств, що нас 
оточують. Не треба ж нехтувати тим, що 
ми маємо.

Спробуйте стати таким квазі-турис-
том у своєму місті. Хоча б на один день, 
заради експерименту. Чи добре Ви знає-
те історію свого міста? На честь кого на-
звана ця вулиця? У якій кав’ярні готують 
найкращу каву? …Думаю, у Вас таких 
питань буде багато. І багато нових від-
криттів. Я, наприклад, відносно нещо-
давно дізналася, що наша славнозвісна 
Дерибасівська називалась так не завжди: 
свою назву вулиця отримала у липні 1811 
року, але згодом була змінена на Ласса-
ля, пізніше – на Чкалова. І лише 19 лис-
топада 1941 року вулиці було повернуто 
оригінальну назву.

Коли Ви останній раз були у музеї у 
своєму місті? Музей Західного та Схід-
ного мистецтва, Літературний музей, 
Археологічний музей, музей ім. Пушкі-
на, музей сучасного мистецтва…Чому б 
не відвідати виставку живопису чи якусь 
скульптурну експозицію? Окрім цього 
останнім часом відкривається багато арт-
кафе.

До речі, 27 вересня – Всесвітній день 
туризму, який об’єднує не тільки про-
фесіоналів у сфері туризму, але й усіх 
прихильників подорожей та нових вра-
жень. Літо та гарячий сезон відпусток 
вже минули…але це зовсім не означає, 
що на цьому треба поставити крапку! 
Золота осінь – чим не чудова пора для 
мандрівок? Особисто в мене саме восе-
ни прокидається «чемоданний настрій», 
коли хочеться кудись поїхати – на день, 
чи на тиждень, – у будь-якому разі такі 
осінні подорожі несуть масу вражень та 
натхнення.

…Париж чи Відень, Схід чи Захід, 
Львівські замки чи Одеський Оперний…
де б Ви не були, це Ваш відпочинок та ва-
ші нові враження. Забудьте про сірі буд-
ні; налаштуйтесь на хвилю позитиву і…
нехай Ваша подорож буде вдалою!

Наталія ВлаСеНКо, 
PR-сектор ФМе

VIVE LE TOURISMе!!!
Туризм…які асоціації виникають у Вас із цим словом? Мандри, вояж, 
зміна пейзажу? екзотика? Певно що у кожного асоціації свої. особисто 
мені більше подобається така картинка: білий лайнер, море (чи океан, все 
одно), сонячна палуба, музика…а попереду – нова країна, нова культура, 
нові враження...

РЕкОМЕнДаЦии аБиТУРиЕнТУ ДО Дня ТУРиЗМУ

статистика – залоГ 
Глубоких знаний, ШирокоГо 

научноГо круГозора
Подготовка экономистов-статистиков в одесском государственном 
экономическом университете осуществляется более 40 лет. За эти годы 
мы подготовили более 1000 специалистов, среди которых большое чис-
ло граждан зарубежных стран.

Студенты специальности «Прикладная статистика» получают конкурентоспо-
собную специальность, востребованную на рынке новую для экономики квалифи-
кацию экономиста-аналитика и образование, направленное на личное развитие и 
профессиональный рост.

Подготовка экономистов-статистиков осуществляется только в ведущих уни-
верситетах Украины – в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Харькове, Днепропет-
ровске. Специалистов такого профиля готовят также в ведущих университетах 
Европы и США – Harvard University, Oxford University, Stanford University, Sorbonne 
University, Bologna University. 

На основе полученной в университете квалификации экономиста-аналитика 
выпускники могут продолжить образование по магистерским программам MBA в 
ведущих вузах мира и получить международный сертификат аналитика CFA, при-
знанный международными организациями.

В процессе обучения студенты получают фундаментальную подготовку в об-
ласти обработки и анализа социально-экономической информации, принятия уп-
равленческих решений, прогнозирования социально-экономических процессов, 
финансовых и хозяйственных рисков на уровне отдельных организаций и органи-
заций, регионов и государства в целом.

Набор специальных дисциплин, которые преподают студентам, позволяет ус-
пешно трудиться  в любой сфере – производство, торговля, банковское и страховое 
дело, финансы, государственное управление, преподавательская работа в высших 
учебных заведениях.

Поэтому наши выпускники успешно трудятся в органах  государственного уп-
равления, предпринимательских структурах, банках, страховых компаниях, т.е. 
там, где требуются знания экономического анализа, без которого невозможно при-
нятие правильных хозяйственных и управленческих решений.

Подготовку специалистов-статистиков осуществляет коллектив опытных пре-
подавателей, среди которых 2 профессора, 8 доцентов. При кафедре успешно фун-
кционирует аспирантура. 

Специальность статистика-аналитика – это залог глубоких знаний, широкого 
научного кругозора и карьерного роста.

 Заведующий кафедрой статистики, 
профессор а.З.ПодгорНый 

В осеннем раздумье
И снова n-ый раз ворвалась осень в нашу жизнь. И все шесть с половиной милли-

ардов человечков на этой земле принялись ощущать осенние мотивы, и знаете ли, у 
каждого получается абсолютно уникальная мелодия… 

Осень – пора несвершившихся надежд и судорожно подбитых итогов. Все мы 
ищем успокоения в упадшем прелом листочке, составляем свою философию жизни 
под звуки звонких капель дождя… А вы не задумывались: почему именно осенью 
человеческий разум часто предан грусти и раздумьям о жизни? Многие видят в осени 
конец жизненного цикла, а может стоит разглядеть его начало? 

Я вижу прелесть осени в лёгкой прохладе, освежающей мысли; в улетающих пти-
цах, дающих надежду о возвращении; в обручальных кольцах, полагающих новое на-
чало… Мир прекрасен и вечен. Эту относительную вечность и символизирует осень, 
которая проявляется в противоречиях. С одной стороны, осень ассоциируется с почёт-
ной старостью, серебряной сединой и мудростью целой жизни… Ну а если взглянуть 
с другой стороны: не осень ли нам приносит целый бал красавиц-невест и торжествен-
ные мотивы марша Мендельсона?! 

Осень впечатляет своей уникальной способностью объединять начало и конец. Не 
в этом ли вся прелесть жизни!

Мария МУТоВчийСКая, PR-сектор ФМЭ

на пОэТиЧЕскОй нОТЕ 


