
Протягом поточного року в ОНЕУ спільно з представництвом ЄС в Україні розглядалися 
питання, пов’язані зі створенням в університеті Європейського інформаційного центру. У 
травні 2012 р. у рамках цих домовленостей університет відвідував Пан Хосе Мануель Пінту 
Тейшейра - посол ЄС в Україні. У процесі цього візиту було підписано договір про відкрит-
тя Інформаційного центру в ОНЕУ.

СТВОРЕНО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄС

Одеський національний економічний університет
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І нарешті, 23 листопада 2012 р. 
Європейський інформаційний центр 
було офіційно відкрито на базі біб-
ліотеки ОНЕУ, який розташований 
у кімнаті 210 головного корпусу. 
Відкриття відбулося у присутності 
нового посла ЄС в Україні Яна Том-
бінського. Основна ідея його ство-
рення полягає у тому, щоб знайомити 
співробітників, викладачів універси-
тету, а також громадськість м. Одеси 
з економікою, політикою Європейсь-
кого Союзу. На адресу нашого цен-
тру буде надходити з ЄС література 
англійською мовою, яка буде висвіт-
лювати події, які відбуваються у полі-
тиці та економіці ЄС.

Втім, за заказом викладачів, ас-
пірантів університету ЄС може 
надсилали літературу певної тема-
тики, яка стане базою для наукової 
роботи: написанні наукових статей, 
дисертацій, проведенні наукових 
конференцій, круглих столів, що від-
криває нові можливості по роботі з 
цією літературою. 

На базі центру передбачається 
періодично проводити конференції, 
круглі столи, диспути, а також пла-
нується читання лекцій англійською 
мовою зарубіжними та вітчизня-
ними професорами з відповідної 
тематики. З планом роботи цент-
ру найближчим часом можна буде 
ознайомитися у самому центрі, а 
також на сайті ОНЕУ. Отже, ство-
рення центру забезпечить якісно 
новий рівень підготовки та більшу 
інформованість викладачів, студен-
тів з питань світової економіки. Іс-
нування центру буде сприяти іміджу 
нашого університету серед українсь-
ких та зарубіжних ВНЗ, оскільки йо-
го діяльність можлива тільки у тому 
випадку, якщо представництво ЄС 
вважає своїх потенційних партнерів 
достатньо компетентними для ор-
ганізації відповідної роботи. Пред-
ставництво ЄС постійно проводить 
моніторинг роботи таких центрів, 
яких сьогодні в Україні відкрито 
вже 12. Відповідно до процедури у 
цій сфері, щорічно центр звітує про 
свою роботу й в залежності від ус-
пішного виконання плану, ЄС буде 
приймати рішення про продовження 
чи згортання діяльності. 

В момент відкриття Інформацій-
ного центру в ОНЕУ Ян Томбінський 
зазначив: «Я дуже радий перебувати 
в Одесі та відкривати Інформаційний 
центр ЄС в Одеському національ-

ному економічному університеті. 
Діяльність Інформаційного центру 
в основному буде направлена на ви-
світлення економічних та політичних 
подій, які відбуваються в ЄС, а це 
буде дуже корисним для підготов-
ки фахівців економічного профілю 
в ОНЕУ. Без стабільної економіки 
соціум не може існувати. Я думаю, 
що ЄС - це найкраща відповідь на ті 
уроки, які ми отримали у минулому. 
Економічна криза 1920-30-х рр. при-
звела до подій Другої світової війни. 
Завтра ми можемо опинитися у кри-
зисному стані, хоча знаємо, що нам 
не загрожує війна. Саме тому, еконо-
міка є основою для всіх міжнародних 
організацій. І ми всі повинні знати, 
що нобелівська премія була присвоє-
на ЄС саме за встановлення миру та 
стабільності в усій Європі за останні 
60 років.»

Під час свого візиту посол ЄС в 
Україні пан Ян Томбінський після 
офіційного відкриття виступив з лек-
цією перед студентами та виклада-
чами ОНЕУ, на якій дав відповіді на 
запитання присутніх. 

Відділ міжнародних зв’язків

ШАНОВНІ 
кОлЕгИ!

Від щирого серця вітаємо 
колектив університету з Новим 
роком та Різдвом Христовим!

Різноманітними подіями зба-
гатив наше життя рік, що ми-
нає, він був для кожного з нас 
по-своєму нелегким й важли-
вим одночасно. Були і перемо-
ги, і окремі поразки. Ми стали 
мудрішими на рік, і це дає нам 
можливість ретельніше обґрун-
товувати подальші дії, більш 
вправно вирішувати складні про-
блеми!

У ці святкові дні ми хочемо 
висловити особливу вдячність 
всім співробітникам, всім вете-
ранам та пенсіонерам універ-
ситету за професіоналізм та 
тепло душі, за невтомну сумлін-
ну працю, якою ви примножували 
славу нашого Одеського націо-
нального економічного універси-
тету! 

Традиційно під Новий рік ми 
загадуємо бажання, сподіваю-
чись, що вже завтрашній день 
принесе нам їхнє здійснення, ус-
піх і радість! 

Зичимо всім здоров’я, наснаги 
в роботі, впевненого професіо-
нального зростання, творчих на-
укових звершень! Нехай щоденна 
праця буде цікавою, успішною та 
гідно оціненою! 

Бажаємо, щоб в нашому 
трудовому колективі панували 
солідарність та злагода, в сім’ях 
благополуччя, душевна гармонія, 
любов та затишок! 

З повагою, 
голова профспілкової 

організації ОНЕУ 
Т.С.Корольова

Ось минає ще один рік… Рік нелегкої, але плідної праці! Рік, у 
якому ми з вами здобули нові знання, знайшли відповіді на необхідні 
запитання.

Минулий рік ознаменований для нас тим, що наш університет 
активно співпрацює у міжнародній сфері, у вирішені задач стра-
тегічного розвитку Одеської області, у досягненні нових успіхів у 
навчанні, вихованні та наукових дослідженнях.

Дозвольте від імені ректорату та від себе особисто щиро при-
вітати Вас з НОВИМ 2013 РОКОМ та РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 
Побажати міцного здоров’я, злагоди у вашому домі та подальших 
професійних звершень.

Я упевнений, наступний рік здійснить наші заповітні мрії та 
плани, подарує незабутні хвилини спілкування і радість натхненної 
праці, зміцнить бажання вбирати корисні знання й цінувати кожен 
прожитий день. Хай новорічні свята принесуть у ваші будинки 
тепло і злагоду, добробут і благополуччя, а у стінах нашого універ-
ситету хай завжди панує дух відкриттів, натхнення і творчості!

Михайло Звєряков, ректор ОНЕУ

ШАНОВНІ ВИклАДАЧІ, 
СПІВРОБІТНИкИ

ТА СТУДЕНТИ ОНЕУ!
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«Дворівнева навчальна про-
грама з електронної комерції для 
обслуговування інформаційного 
суспільства в Росії, Україні та Із-
раїлі» (ECOMMIS).

У зустрічі брали участь пред-
ставники всіх українських парт-
нерів – Національного гірничого 

університету (Дніпропетровськ), 
Таврійського національного 
університету (Сімферополь) і 
Одеського національного еконо-
мічного університету. У зустрічі 
також брали участь представни-
ки Вільнюського технічного уні-
верситету Гідемінуса (Литва) і 

Поволзького державного універ-
ситету телекомунікацій і інфор-
матики (Росія).

У ході наради були обговоре-
ні наступні питання: 

 Болонський процес 2020: роз-
виток загальної зони вищої осві-
ти у новій декаді;

 європейський досвід впровад-
ження системи накопичення за-
лікових одиниць (ECTS);

 завдання проекту щодо впро-
вадження пунктів ECTS і шляхи 
їх вирішення з врахуванням міс-
цевих умов;

 організація електронного біз-
нес-офісу (EBO); 
 підготовка приміщень для ство-

рення комп'ютерного класу; 
 обговорення та видання мето-

дичних матеріалів щодо розроб-
ки, впровадження і розвитку 
нових навчальних дисциплін;

 розподіл робіт з переведення і 
адаптації навчальних матеріалів, 

що отримуються від європейсь-
ких партнерів, для підготовки 
впровадження нових навчаль-
них дисциплін; 

 можливості спільних публіка-
цій;

 обмін досвідом щодо поши-
рення інформації про проект і 
контроль якості проектної ак-
тивності. 

Також у ході наради пройшла 
зустріч зі студентами спеціаль-
ності «економічна кібернетика» 
1-5 курсів.

Н.С.МЕДжИбОВСЬКА,
доцент кафедри

економічної кібернетики

НОВИЙ ПРОЕкТ «TEMPUS» В ОНЕУ

РЕгІОНАлЬНА НАРАДА ПО ПРОЕкТУ 
«TEMPUS» В ОНЕУ

Метою візиту є підписання договору про спів-
робітництво між університетами, яке включає 
пропозиції щодо обміну студентами, викладача-
ми, про навчання китайської мови українських 
студентів та української та російської мови ки-
тайських студентів, про проходження стажування 
викладачів у країнах-партнерах тощо. 

У процесі обговорення договору про спів-
робітництво було встановлено, що сторони є 
спорідненими навчальними закладами, оскільки 
у Пекінському інституту молодіжної політики є 
економічний напрямок навчання, а також сторони 
мають значний потенціал для розвитку співробіт-
ництва.

У китайської сторони є інтерес щодо навчан-

ня китайських студентів в ОНЕУ англійською мо-
вою, адже вже другій рік поспіль на спеціальності 
«Міжнародна економіка» відбувається навчання 
українських студентів англійською мовою.

Реалізація договору про співробітництво між 
нашими навчальними закладами передбачає і 
культурні відносини, відвідування країн з метою 
туризму, інформування про історичні корені на-
шого університету зокрема, про культуру нашої 
країни взагалі. Однак першочергова мета цього 
співробітництва - підготовка висококваліфікова-
них спеціалістів, адже економіка Китаю розви-
вається достатньо швидкими темпами й потребує 
збільшення кадрів економічного профілю. 

Відділ міжнародних зв’язків

У серпні 2012 р. європейською комісією були оголо-
шені результати конкурсу по проекту «TEMPUS». За ре-
зультатами конкурсу ОНЕУ у складі інших університетів 
знову виграв грант на 3 роки з тематики «Керівництво і 
зміни в менеджменті у вищій освіті». Контрактером цього 
проекту є Болгарський університет (м. Добрич). Цей про-
ект передбачає дослідження, проведення аналізу стану 
менеджменту вищої школи у сучасних умовах, розробку 
питань пов’язаних із поліпшенням менеджменту в уні-

верситетах країн-учасниць, зокрема в університетах країн 
СНД.

Допомагати нам у розробці цих питань, крім Бол-
гарського університету, будуть учасники з інших уні-
верситетів, а саме Великобританії, Франції, Німеччини. 
Зі сторони ОНЕУ планується здійснення досліджень з 
метою оцінки сучасної системи менеджменту вищої ос-
віти. За підсумками проекту передбачається розробка 
комплексу заходів, які будуть направлені на поліпшення 

управління вищою школою, на складання стратегічних 
планів у галузі розвитку вищої школи для українських 
університетів у цілому, і в ОНЕУ зокрема.

Координатором цього проекту є проректор з нау-
ково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних 
зв’язків Г.І.Шубартовський. З усіх питань пов’язаних з 
проектом «TEMPUS» можна звертатися до відділу між-
народних зв’язків. 

Відділ міжнародних зв’язків

Під час зустрічі відбувся обмін думками про поточний стан 
нашого співробітництва. Французька сторона відмітила, що 
українські студенти, приїжджаючи до Страсбурга мають до-
статньо високий рівень підготовки, гарні знання мови й про-
тягом всього співробітництва не було рекламацій. Усі студен-
ти, які закінчили навчання, мають добрі відзиви від французь-
ких викладачів та студентів школи бізнесу університету Страс-
бурга. 

На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з початком 
роботи програми подвійних дипломів на рівні магістра, адже 

сьогодні плідно діє тільки бакалаврат. Проведений аналіз на-
вчальних планів показав, що вони відповідають планам універ-
ситету Страсбурга й студенти 5 курсу без проблем можуть на-
вчатися у школі бізнесу французького університету.

Найближчим часом передбачається підписання відпо-
відного договору про співробітництво. І вже у 2013 р. перші 
студенти-магістранти ОНЕУ зможуть, за умовою знання мо-
ви, поїхати у французьку школу бізнесу та навчатися за програ-
мою подвійних дипломів на рівні магістра. 

Відділ міжнародних зв’язків

ВІЗИТ кИТАЙСЬкОЇ ДЕлЕгАЦІЇ
В ОНЕУ

У середині жовтня 2012 р. ОНЕУ відвідала делегація Пекінського інституту молодіж-
ної політики у складі ректора, помічника ректора, заступника директора Управління 
закордонних справ, директора Міжнародного бюро студентів, заступника ректора з нав-
чальної роботи та директора Міжнародного коледжу. З української сторони у зустрічі та 
підписанні договору брали участь ректор М.І.Звєряков та проректор з науково-педаго-
гічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків Г.І.Шубартовський.

4-5 жовтня 2012 р. в нашому університеті пройшла регіональна нарада учасни-
ків проекту Темпус IV.

ПОДВІЙНІ ДИПлОМИ ДлЯ МАгІСТРІВ
5-8 жовтня 2012 р. ОНЕУ відвідав голова департаменту міжнародних зв’язків школи бізнесу 
університету Страсбурга Людвіг Крейц. Його візит відбувся у рамках вже тривалого співробіт-
ництва по програмі подвійних дипломів між ОНЕУ та університетом Страсбурга. 
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Основными задачами Центра бизнес-
образования являются:

 обучение по программам МВА 
(Master of Business Administration);

 проведение тренингов, круглых сто-
лов, семинаров по вопросам развития 
бизнеса.
Подготовка к созданию Центра про-

ходила при поддержке Университета 
Миннесоты, США в рамках совместных 
украино-американо-польских проектов. В 
основу создания программы МВА Цент-
ра положен опыт ведущих бизнес-школ 
США и Польши. 

Программа МВА (Master of Business 
Administration) популярна во всем мире. 
Формирование управленческих навы-
ков и лидерских способностей, личный 
карьерный рост и рост конкурентоспо-
собности компании – данные преимущес-
тва сформировали о программе всемирно 
признанное мнение как о высшей ступе-
ни бизнес-образования. Спрос на диплом 
МВА растет и на украинском рынке об-
разовательных услуг. Все больше рабо-
тодателей указывают критерий «диплом 
МВА» как обязательный или желатель-
ный для кандидатов на позиции высшего и 
среднего менеджмента. И это, прежде все-
го, касается таких вакансий, как «директор 
по продажам», «финансовый директор», 
«директор по маркетингу», «бренд-менед-
жер», «проджект-менеджер» и др. Расту-

щий интерес к МВА вызывает у многих 
вопросы: зачем собственнику бизнеса 
нужна МВА программа? Почему опытные 
менеджеры хотят получить диплом МВА? 

Ответ прост. Для управленцев про-
грамма МВА – это «треугольник успеха: 

 Систематизация знаний в сфере ме-
неджмента; 

 Новые контакты и обмен опытом
 Международное партнерство, диплом

Центр бизнес-образования Одесского 
национально экономического универси-
тета предлагает программу МВА сов-
местно с Национальным университетом 
науки, технологии и менеджмента Фран-
ции (CNAM). 

Программа МВА ОНЭУ соответс-
твует требованиям CNAM (университет 
аккредитован Министерством образо-
вания Франции и международной ак-
кредитационной комиссией АМВА) и 
Министерства образования, науки моло-
дежи и спорта Украины.

В 2009 году выпускниками и слуша-
телями программы был создан КЛУБ 
МВА ОНЭУ, работа которого направлена 
на развитие их профессиональных инте-
ресов и навыков. 

Лучше всего о качестве обучения 
на программе говорят отзывы выпус-
кников МВА:

Владислав Смирнов, директор ООО 
«Берег Транссервис» (таможенно-бро-

керские услуги), Президент Клуба МВА, 
выпускник первой группы: «Программа 
МВА ОНЭУ– это клуб по интересам для 
руководителей и собственников бизнеса, 
которые хотят учиться и научиться. Слу-
шатель МВА приобретает не просто набор 
знаний и диплом, он приобретает дело-
вые партнерства, бизнес-связи с выпус-
книками и преподавателями. Слушатель 
МВА приобретает новые возможности 
повысить личный профессиональный 
уровень, сделать успешную карьеру, за-
вести полезные знакомства».

Олег Паламарчук, директор ООО 
«Ауреола-1» (производство и реализация 
ювелирных изделий): «Быть успешным 
собственником и руководителем бизнеса – 
это значит быть точным аналитиком, спо-
собным соотнести риск и прибыльность. 
Программа МВА ОНЭУ помогает мне при-
обрести эти навыки. Знания по статистике 
и операционному менеджменту позволили 
усовершенствовать систему управления 
материальными потоками. Я усилил оргс-
труктуру и систему мотивации моей ком-
пании. Время, затраченное на обучение, 
окупается уже в процессе обучения».

Сергей Дегтярев, исполнительный 
директор клиники репродуктивной ме-
дицины «Надія-Мама»: «МВА я заин-
тересовался, общаясь с руководителями 
компании в Киеве, которые тоже учились 
на МВА. Программа МВА ОНЭУ очень 
ориентирована на практику бизнеса. 
Здесь на программе я получил ответы на 
многие вопросы. Но главное - у меня поя-
вились новые идеи и инструменты для их 
воплощения в жизнь».

Романовская Кристина: «Спасибо 
Вам огромное за программу! Помогли 
систематизировать знания, открыли но-
вые горизонты для развития, как личного, 
так и бизнес-среды компании. Благодаря 
Вашей методике преподавания, форма-
та занятий, интересными дискуссиями, 
сложными и комплексными кейсами – 
расширились новые идеи, которые вопло-
тились и будут реализоваться в будущем. 
Спасибо преподавательскому составу 
за Вашу энергию и энтузиазм! Успехов! 
Удачи!» .

Куценко Светлана: «Впечатление от 
курса отличное. Методика преподавания 
нестандартная. Преподавательский со-
став открытый, энергичный и професси-
ональный. Самое ценное для меня расти, 
двигаться вперед, осваивать новые высо-
ты, которые мне дала программа МВА». 

Александр Ковалев, коммерческий ди-
ректор ОАО «Илльичевсквнештранс»: 
«Меня всегда интересовал европейский 
опыт менеджмента, его практические ас-
пекты. И благодаря программе МВА у 
меня была возможность не только учить-
ся у профессоров ведущих бизнес-школ 
Европы, но и посетить компании Польши 
и Франции, познакомиться с успешными 
примерами ведения бизнеса. Я считаю, 
что контакты, приобретенные на програм-
ме МВА, очень полезные, и мы сохраним 
их и после окончания обучения».

НАШИ КООРДИНАТы: 

Центр бизнес-образования ОНЭУ
65014 Одесса, Украина
ул. Пушкинская, 25, офис 107,
т/ф.: +38 0482 36 48 57, 
 +38 048 799 66 33, 
http://center-mba.com, 
e-mail: mba.oseu@gmail.com 

Проектная команда 
ЦбО ОНЭУ

ПРОгРАММА МВА ЦЕНТРА
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ОНЭУ

СПІлЬНІ кОРДОНИ – СПІлЬНІ РІШЕННЯ!

Центр бизнес-образования ОНЭУ создан при университете в 2006 году 
для укрепления взаимодействия университета с бизнес-средой. 

Таким є девіз міжнародного проек-
ту, який реалізується в рамках програ-
ми прикордонного співробітництва, що 
фінансується ЄС. Вже протягом восьми 
місяців Одеський національний еконо-
мічний університет є головним партнером 
проекту «Мережа прикордонного діло-
вого співробітництва Україна – Румунія 
– Республіка Молдова» (Cross Border 
Business Cooperation Network UA – RO – 
MD). Головна мета проекту допомога під-
приємцям або представникам бізнесу які 
зацікавлені у налагодженні партнерських 
та ділових стосунків із представниками 
компаній Румунії та Республіки Молдо-
ва. Команда проекту на чолі із ректором 
ОНЕУ активно розвиває проект та ус-
пішно досягає цілей, які перед ними було 
поставлено Євросоюзом. Але інтерес до 
проекту викликаний не лише можливістю 
налагодження партнерських стосунків із 
представниками інших країн-партнерів, 
а й спілкуванням в режимі діалогу із 
представниками державних установ Ук-
раїни та партнерських країн, яких ми 
активно залучаємо до співпраці. Центр 
бізнес освіти, команда якого і є аплікан-
том та реалізатором проекту вже провела 
ряд зустрічей з представниками бізнесу, 
проаналізувала їх потреби та труднощі у 
розвитку прикордонного партнерства та 
запровадила 3 тренінги із представника-
ми трьох країн-партнерів, в яких брали 
участь понад 150 представників малого 
та середнього бізнесу і результатом яких 
є партнерські угоди між учасниками цих 

заходів. І це лише початок, оскільки на 
базі Центру бізнес-освіти в рамках проек-
ту створено Центр розвитку прикордон-
ного співробітництва. Даний Центр буде 
на постійній основі забезпечувати ство-
рення єдиного освітньо-інформаційного 
поля для підтримки малого та середньо-
го бізнесу прикордонного регіону в та-
ких сферах як підприємництво, торгівля, 
маркетинг, логістика, залучення інвести-
цій, юридичні аспекти ведення бізнесу в 
прикордонному регіоні, екологічний ме-
неджмент і впровадження ресурсозбері-
гаючих технологій.

Наш проект надав можливість презен-
тувати за кордоном наші українські ком-

панії, серед яких «Укркава», «З бабусіної 
грядки», «Іллічівськзовніштранс», «Стар 
Енерджи» та багато інших, які із задово-
ленням запропонували закордонним по-
тенційним партнерам екскурсії на свої 
підприємства та вразили їх масштабами 
свого виробництва. А вина компанії «Ша-
бо» зацікавили навіть таких експертів у 
винному виробництві як представники 
Румунії та Молдови, які добре розуміють-
ся на якості цього продукту. 

Проект ще триває, пройдено лише по-
ловина шляху, а результатами які ми вже 
досягли, можна пишатися. 

Проектна команда ЦбО ОНЕУ



ЕКОНОМІСТ, №4 (81) ЛИСТОПАД–ГРУДЕНЬ 20124

Седьмого декабря у Совета мо-
лодых учёных теперь День рожде-
ния.

Год. Это много или мало? Су-
дить можно по отдаче от тех, на 
кого направлена вся работа уверен-
ной команды СМУ, т.е. по отзывам 
(feedbacks) студентов. А их было, 
есть и, надеемся, будет очень мно-
го. Чего стоил только лишь цикл 
встреч с интересными личностями в 
рамках проекта «Истории успеха»?! 
Громкие имена, искренние истории, 
а главное – практические професси-
ональные рекомендации и советы. 
Студенты получили возможность 
увидеть результат систематичес-
кой и непростой работы над собой, 
своим уровнем знаний и навыков. 
Получили мощный толчок, моти-
вирующий идти вперёд и покорять 
новые вершины учебного Олимпа. 
Ведь нельзя не согласиться с тем, 
что гораздо проще и интереснее ос-
ваивать новое, если ты чётко пони-
маешь, к чему твой упорный труд 
может привести. Спасибо всем сту-

дентам, кто проявил свой интерес и 
принял участие в этих мероприяти-
ях. Спасибо всем тем, кто с благо-
дарностью и жаждой продолжения 
отзываются о нашей проделанной 
работе. Специально для всех вас и 
для тех, кто желает сейчас приоб-
щиться к насыщенной жизни Со-
вета молодых учёных, новый план 
мероприятий на сентябрь-май 2012-
2013 год содержит целый ряд встреч 
с предпринимателями, банковскими 
и государственными работниками. 
Обещаем, что будет, как минимум, 
интересно!

Также СМУ продолжает прово-
дить конференции и семинары для 
молодых преподавателей, направ-
ленные на ознакомление с основны-
ми тенденциями развития научного 
мира, его новшествами и важными 
аспектами. Начиная с семинара об 
индексах цитируемости, заканчивая 
лекцией о мировой валютной сис-
теме. Не забыл СМУ и о важности 
развития своих профессиональных 
навыков: вебинар на тему «Актив-

ных методов обучения», а также 
лекция по имиджелогии тому яркое 
подтверждение.

Совет молодых учёных уделя-
ет внимание и полезному развлека-
тельному времяпрепровождению. 
Организовываются деловые игры, 
творческие встречи. ОНЭУ полон 
талантливых и интересных людей.

Особое внимание хочется уде-
лить уникальному по своей сути 
проекту не только в рамках Одессы, 
но и, наверное, в рамках всей Укра-
ины. Впервые в октябре этого года 
стартовал совместный проект СМУ 
с Южноукраинским государствен-
ным педагогическим университе-
том имени К.Д. Ушинского. Два, на 
первый взгляд, абсолютно разных 
по направленности университета ре-
шили объединить свои усилия и дать 
возможность студентам ещё больше 
расширить свой кругозор знаний, 
проявить весь свой потенциал. Ис-
кренне надеемся, что данное со-
трудничество даст положительный 
синергетический эффект. Не про-
пустите возможность стать участни-
ком этого уникального проекта!

Мы искренне рады своим приме-
ром доказывать другим ВУЗам, что 
существующая в каждом универси-
тете организация способна функцио-
нировать ярко, интересно, а главное 
– продуктивно. Мы любим то, чем 
занимаемся, и готовы дальше ру-
шить стереотипы и созидать новый 
формат образовательного процесса.

Дверь Совета молодых учёных 
ВСЕГДА для вас открыта. 

Ждём всех в ауд. 317!
P.S. Не забудьте поздравить нас 

7 декабря :).
С Уважением и любовью, 

Совет молодых учёных!

ПЛАН МЕРОПРИяТИЙ СОВЕТА МОЛОДыХ УчЕНыХ ОНЭУ НА СЕНТябРЬ – МАЙ 2012-2013 Г. Г.

№ ДАТА
проведения ТЕМА АУД. Ф. И. О. МОДЕРАТОРА NB

1. 21.09 Брейн-ринг 
«Что? Где? Когда?»

Корпус 1
ауд. 325

ФЭУП
СМУ

Для молодых учёных,
студентов и преподавателей

2. 16.10
Совместный проект СМУ с Южноукраинским государственным 
педагогическим университетом имени К. Д. Ушинского 
«Поэзия 21 века»

Дом Учёных
13.30

Арутюнян Р., Довганич О.,
Никитчук М., Машталир И. Все желающие

3. 17.10 AIESEC и СМУ
Семинар по имиджелогии

Корпус 6
ауд. 112

Гусева О., Мартынюк И.,
Довганич О.

Для молодых учёных,
студентов и преподавателей

4. 3.11 SIFE Ukraine – тренинг для студентов ОНЭУ (http://www.sife.in.ua)
Корпус 6
ауд. 112

11.00

Ярослав Каплан, 
национальный координатор 

SIFE Украина
Все желающие

5. 5.11 Встреча Совета молодых учёных. Ошибки, замечания, пожелания. 
Подготовка к годовщине Совета!

ауд. 317
13.30 Арутюнян Р. Для молодых учёных

6. 19.11

Семинар «СКАЖИ МНЕ СВОЙ ИНДЕКС ХИРША, И Я СКАЖУ, 
КТО ТЫ или кое-что об индексах цитируемости научных статей,
реферативных и библиографических базах данных»
Вопросы по заполнению анкет на конкурс «Лучший молодой уче-
ный»

Корпус 1
ауд. 325

13.30

Арутюнян Р., Поташев Р.,
Бабенко А., Гусева О.,

Довганич О., Никитчук М.,
Мартынюк И., Сечковский А.

Для преподавателей ОНЭУ

7. 20.11
Совместный проект СМУ с Южноукраинским государственным 
педагогическим университетом имени К. Д. Ушинского 
Круглый стол: «Деловые бизнес переговоры»

Старопортофран-
ківська, 34, ауд. 45.

Арутюнян Р.Р.,
Петинова О.Б. Все желающие

8. 26.11 Активные инновационные формы обучения. 
Вебинар. Скайп-конференция.

Корпус 1, ауд. 325
13.30

Арутюнян Р.,
Ивашко Л. Все желающие

9. 7.12
День Рождения Совета!
Цикл «Истории успеха»
«Женщина ХХІ века – проблемы и возможности» 
В гостях Наталья Эртнова

МАЗ Совет Все желающие

10. 17.12 Международное сотрудничество. 
Стипендии. Корпус 1, 325 ауд. Сечковский А. Для молодых 

преподавателей

11. Февраль
2013

Цикл «Истории успеха»
 Лекция: «Государственное регулирование экономики»

МАЗ,
13.30

Доцент Михаил Свирин. 
В гостях заместитель городс-
кого головы Елена Павлова 

Для молодых учёных
и студентов магистратуры

12. Март
2013

Актуальные экономические проблемы современности и пути их ре-
шения МАЗ, 13.30

Совместный проект СМУ с 
Южноукраинским государс-
твенным пед. университетом 

им. К. Д. Ушинского 

Для молодых учёных
и студентов

13. Март
2013

Круглый стол
«Проблемы развития банковской системы Украины в посткризис-
ный период»

МАЗ, 13.30
Заместитель председателя 

правления банка «Марфин» 
Соколовский Евгений

Все желающие

14. Апрель, 2013 Лекция 
«Мировая валютная система» МАЗ, 13.30 Доц. Арутюнян С.С. Для молодых учёных 

и студентов магистратуры

В плане Совета возможны изменения. 

ВПЕРЁД И ТОлЬкО ВПЕРЁД!
ИлИ гОДОВЩИНА СОВЕТА МОлОДЫХ УЧЁНЫХ
Вот уже целый год Совет молодых учёных активно функционирует в рамках ОНЭУ, внося раз-
нообразие в научную, социальную и даже эмоциональную сферы жизни преподавателей и студен-
тов. бесстрастно разрушая стереотипы о скучности и рутинности учебного процесса, Совет в лице  
Рузанны Арутюнян уверенно перешагнул годичный рубеж и подготовил новый план ярких, инте-
ресных мероприятий. 
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Основной вкладкой в браузере 

многих украинцев является «Яндекс». 
Это один из самых популярных поис-
ковиков на сегодня. Водитель всегда 
может узнать, по какой дороге не сто-
ит ехать, чтобы не попасть в пробку 
(благодаря разделу «Пробки»). Обыч-
ный житель Одессы всегда может уз-
нать стоит ли брать с собой зонтик (а, 
может, лыжи?) (благодаря «Погоде»). 
Ну, а любой ленивый студент может 
найти реферат, курсовую или даже 
дипломную работу в этом поисковике. 
Ведь, как гласит сам Яндекс – «Най-
дется всё!» Данный сервис предлагает 
широкий выбор приложений для мо-
бильных устройств, что существенно 
облегчает жизнь большинству людей, 
живущих в крупных городах. 

Студенты ІІІ курса ФЭУП решили 
посмотреть на то, в каких же условиях 
работают сотрудники Яндекса. Благо-
даря Совету молодых учёных в лице 
Марины Никитчук и Анны Бабенко, сту-
дентам удалось окунуться в мир настоя-
щей райской корпоративной культуры.

Мало кому известно, что главный 
офис Яндекс - Украина находится в 
Одессе (в отличие от других популяр-
ных IT - компаний, которые уютно за-
сели в столице). 

ОНЭУ занимается не только обу-
чением студентов, но и активно зна-
комит их с миром потенциальных 
работодателей. Именно поэтому груп-
па лучших студентов ФЭУП попала в 
«штаб-квартиру» Яндекса. Экскурсию 
по офису провёл sаlеs-менеджер Алек-
сей. 

Работа в IT-компаниях сущест-
венно отличается от работы в обыч-
ной организации. Огромным плюсом 
является ненормированный рабочий 
день, офис работает 24 часа в сутки, 
а значит, работник может выполнить 
свое задание в любое удобное для него 
время и большим преимуществом яв-
ляется отсутствие строгого дресс-кода. 

Одесский офис выполнен в самом 
современном стиле, оснащен новей-
шими разработками и технологиями. 
Продуктивной работе отлично спо-
собствует кафе с видом на море, кухня, 
rest-room с настольным теннисом, (где 
не единожды проводились турниры и 
чемпионаты между коллегами самой 
IT-компании и сотрудниками из сосед-
них зданий) качалкой, беговой дорож-
кой и велотренажером. Музыкальная 
комната с хорошими инструментами 
и плазменный телевизор обеспечива-
ют качественный и приятный отдых от 

бесконечных хеш-тегов, баннеров, до-
менов и прочих терминов, которые не 
дано понять экономисту. 

Особое впечатление произвели на-
звания переговорных комнат: Затока, 
Бугаз, Лиман, Соборка, Порто-Фран-
ко, Дюковская. Дизайн этих комнат 
самый разный: от традиционного круг-
лого стола до комнаты с массажным 
креслом. Современные средства связи 
помогают общаться с иностранными 
представителями Яндекса посредс-
твом видеоконференций. 

В офисе царит open-space: стек-
лянные перегородки и прозрачные 
комнаты. Единственным закрытым 
помещением является кабинет дирек-
тора.

«Не жизнь, а малина…» - подумае-
те Вы, но внутри все не так просто, как 
кажется. Работа в такой организации 
не труд, а стиль жизни.

Студенты и преподаватели вы-
ражают огромную благодарность 
сотрудникам Яндекса за оказанное ра-
душие и гостеприимство. И отдельная 
благодарность Совету молодых учё-
ных за такие полезные мероприятия.

Лилия РОТАЙ, 
студентка ІІІ курса ФЭУП

Уважаемые студенты, выпускники, преподаватели, 
деканат финансово-экономического факультета. Вот и 
наступил этот знаменательный день, это торжественное 
событие – 45 лет нашему родному финансово-экономи-
ческому факультету. Многие скажут, что это не юбилей, 
не круглая дата, но они не смогут сказать, что данное 
событие не является значимым для всех нас, в особен-
ности для людей, которые учатся и работают здесь, на 
финансовом. 45 лет – это достаточно солидный возраст, 
в котором каждый уже встал на ноги, вышел на свой оп-
ределённый этап развития, добился немалых успехов. 
Вот и наш факультет не стоял на месте, и каждый год 
поднимался всё выше и выше. Именно тогда, в 1967 го-
ду, приказом тогдашнего ректора Одесского института 
народного хозяйства профессора С.Я.Огородника пла-
ново-экономический факультет нашего университета 
был разделён на два – финансово-экономический и пла-
ново-экономический (ныне ФЭУП). С этого момента и 
началась новая история нашего факультета по подготов-
ке специалистов в сфере финансов, необходимость в ко-
торых возникла в соответствии с осуществляемой в то 
время экономической реформой. За 45 лет своего сущес-
твования наш факультет выпустил более 4000 эконо-
мистов-финансистов, многие из которых уже занимают 
руководящие должности на уровне родного университе-
та, любимого города и страны.

Однако сегодня, в первую очередь, хотелось бы вы-
разить благодарность тем, кто руководил нашим фа-
культетом на протяжении этих лет, за их труд, старания 
и огромный вклад в создание и развитие нашего фа-
культета. Первым, кто стоял у руля финансово-эконо-
мического факультета, был доцент кафедры финансов 
Н.И.Мороз. Именно он разработал учебные планы и осу-
ществил первый выпуск специалистов по специальности 
«Финансы промышленности». В последующем декана-
ми были: доцент кафедры финансов В.Д. Гурин (1969-
1972гг.), профессор кафедры финансов В.М.Хуторной 
(1972-1978гг.). В 1978 году деканом финансово-эконо-
мического факультета стал доцент кафедры финансов, 
а ныне профессор кафедры ФМФР – Г.А.Величко, кото-
рый проработал на этой должности рекордный срок – 24 
года, и внёс неоценимый вклад в становление, развитие 
и историю факультета.

В августе 2002 года деканом факультета становится 
доцент кафедры ММАЕ С.В.Левинский, который воз-
главляет наш факультет и сейчас. Поскольку до этого он 
около 10 лет работал заместителем декана факультета, 

то в работу включился сразу: корректирует и обновляет 
планы учебного и воспитательного процесса, занимает-
ся совместно с коллективом факультета профориента-
ционной работой, активизирует работу студенческого 
самоуправления факультета. Именно благодаря его уму, 
терпению, старанию и другим качествам, присущим 
только настоящему лидеру, наш факультет сегодня яв-
ляется одним из ведущих в университете. Большой 
вклад в развитие факультета внесли заместители декана 
доценты С.С.Жечев, В.В.Выдобора, А.В.Музыченко. 

Ныне в состав факультета входят кафедры:
 финансов (профессор В.Г.Баранова);
 финансового менеджмента и фондового рынка 

(профессор В.К.Кубликов);
 математических методов анализа экономики (до-

цент В.М.Мацкул);
 иностранных языков (доцент О.В.Керекеша);
 физической культуры и спорта (старший препода-

ватель Н.И.Кирьякулова).
Коллективы этих кафедр вносят неоценимый вклад 

в повседневную жизнь и развитие нашего факультета и 
университета.

Кафедра финансов готовит и выпускает магистров 
по двум магистерским программам: «Государствен-
ные и муниципальные финансы» и «Налоговое дело», 
а кафедра ФМФР – по магистерским программам «Фи-
нансовый менеджмент» и «Инвестиции на фондовом 
рынке». Преподаватели, работающие на выпускающих 

кафедрах, являются настоящими профессионалами 
своего дела, многие из которых имеют опыт практичес-
кой работы. Гордостью факультета являются его сту-
денты и выпускники, многие из них добились серьёзных 
успехов на профессиональной ниве. Многие остались 
работать в университете на преподавательских долж-
ностях. Сегодня ими гордится факультет и университет: 
С.Н.Бедрега – заместитель городского головы, директор 
департамента финансов Одесского городского совета, 
С.А.Целуйко – заместитель начальника управления кон-
троля кредитных рисков банка «Райфайзен банк Аваль», 
Ю.Г.Иванов – начальник финансового отдела Одес-
ского морского порта, С.В.Гаценко – председатель об-
ластного центра занятости, М.А. Слатвинская – доцент 
кафедры финансов, ныне заместитель декана факульте-
та, И.В.Мартынюк – преподаватель кафедры финансов, 
лучший преподаватель по опросам студентов в 2011/12 
учебном году.

Активная студенческая жизнь на факультете свя-
зана с развитием студенческого самоуправления. 
Именно в последние годы сложился тот коллектив 
студенческого совета, который сумел вывести студен-
ческое самоуправление на качественно новый уро-
вень. Особенно это почувствовалось с 2010 года, когда 
на нашем факультете сложился студенческий актив, 

у которого была заветная мечта – добиться новых ус-
пехов и поднять факультет на более высокие ступе-
ни. Сегодня мы выражаем глубокую благодарность 
студенческому декану факультета Д.Ю.Кретову, за-
местителю студенческого декана В.В.Новикову, 
главе профбюро Д.А.Клычёвой, главам секторов 
А.В.Алексеенко, И.И.Крепак, А.В.Балан, А.А.Родюку, 
А.В.Баух, Е.В.Марушевской. Ныне студенческим де-
каном является студентка 2 курса В.В.Погорелова, за-
меститель студенческого декана – студентка 2 курса 
О.В.Димова, глава профбюро - Д.А.Клычева, главы сек-
торов Е.А.Куликова, О.С.Дунская, И.С.Горбунёва, А.И 
Шолпан, Л.С.Матюшева, К.А.Марушевская, которые 
неустанно и самоотверженно исполняют свою работу. 
Пожелаем студенческому активу встретить 50-летний 
юбилей факультета с новыми доcтижениями!

На должном уровне находится научная работа сту-
дентов. Наши студенты на международной олимпиаде 
по «Страхованию» в г.Ирпень заняли призовые места и 
прошли в следующий тур, который состоялся в ноябре в 
Польше. На всеукраинской олимпиаде по «Налогообло-
жению» в 2012 году студентка А.В.Симак заняла второе 
место. 

Не отстают от них и наши спортсмены, которые в 
последние годы занимают призовые места в универси-
тетской спартакиаде. Среди них А.С.Ковальчук – мастер 
спорта Украины, абсолютный чемпион мира по каратэ, 
В.В.Хазан и С.В.Коськов – кандидаты в мастера спор-
та Украины, чемпионы кубка Украины по волейболу, 
А.В.Чернуцкая – мастер спорта Украины, неоднократ-
ный призёр различных чемпионатов по художественной 
гимнастике, ныне преподаватель кафедры финансов.

Определённых успехов факультет достиг и в куль-
турно-массовой работе. Наша команда КВН и танцеваль-
ный коллектив заняли 1 место на городском конкурсе 
«Студенческая весна - 2012». В этом большая заслуга 
наших постановщиков КВН, хореографов и танцоров: 
А.В.Баух, В.С.Кондакова, И.О.Ищуку, В.О.Гапоненко, 
А.В.Щендрык, А.С.Терзи. Наша вокалистка, студент-
ка 3 курса А.В.Ходоровская является «золотым голосом 
ОНЭУ» и «Мисс ОНЭУ 2011».

В этот праздничный год хочется пожелать всем сту-
дентам, выпускникам, преподавательскому коллективу, 
чтобы мы навсегда оставались единым целым и нам бу-
дут по плечу любые трудности. Тогда мы будем и даль-
ше расти, развиваться и добиваться новых побед. 

Всех поздравляем с нашим праздником!

Студенческое самоуправление 
финансово-экономического

факультета

45 лЕТ ФИНАНСОВО-ЭкОНОМИЧЕСкОМУ ФАкУлЬТЕТУ: 
кОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ И ЧЕгО МЫ УСПЕлИ ДОСТИЧЬ

кАк ФЭУП ПОкОРЯл ЯНДЕкС



ЕКОНОМІСТ, №4 (81) ЛИСТОПАД–ГРУДЕНЬ 20126

30 октября 1903 г. в г. Одессе родился выдающийся ученый, 
доктор исторических наук Саул Яковлевич Боровой. З 1921 по 
1924 гг. он учился на юридическом факультете Одесского инс-
титута народного хозяйства, причем в это же время он учился и 
на факультете археологии. В студенческие годы принимал ак-
тивное участие в проведении научно-исследовательских работ 
кафедрой общей экономической теории ОИНХ. Поэтому, после 
окончания, был оставлен в качестве преподавателя института. 
В 1938 г. по итогам научной деятельности, без защиты диссер-
тации, ему было присвоено научную степень кандидата истори-
ческих наук, а в 1940 г. кандидата экономических наук.

В 1940 г. его монография «Исследование по истории евреев 
на Украине XVI - XVIII в.в.» была выдвинута в специализиро-
ванный совет АН СССР на присвоение научной степени докто-
ра исторических наук и успешно защищена.

До 1967 г. С.Я.Боровой был единственным доктором наук в 
институте. Он внес фундаментальный вклад в изучение истории 
иудейского народа, результаты его исследования опубликованы 
в монографиях, научных статьях и тезисах докладов на научных 
конференциях иудаизма. Сегодня на кафедрах иудаизма в ев-

ропейских, американских, австралийских вузах находятся пор-
треты С.Я.Борового, как выдающегося ученого в этой области 
человеческих знаний.

С развитием народного хозяйства первого в мире социа-
листического государства возникло множество проблем в ста-
новлении финансового и банковского дела. С.Я.Боровой как 
преподаватель истории экономики народного хозяйства иссле-
довал историю развития банков России, что помогло разрабо-
тать новые правила осуществление банковской деятельности в 
условиях плановой экономики. 

Следовательно, в преддверии юбилейного события – 110-й 
годовщины со дня рождения С.Я.Борового (который прорабо-
тал более 50 лет в нашем университете) - оргкомитет по прове-
дению мероприятий, связанных с этой датой, просит деканаты, 
и кафедры разработать предложения по проведению юбилея и 
предоставить их оргкомитету до 15 января 2013 г. 

член оргкомитета 
Почетный профессор ОНЕУ, 

доктор экономических наук Л.М.Крамаровский

Саме з такої теми було проведено вечір у актовому залі сту-
дентського гуртожитку № 2. Кафедра філософії, історії та 
політології підготувала свій черговий захід у рамках здійс-
нення виховної роботи в ОНЕУ. Зусиллями представників 
викладацького складу і студентського активу був органі-
зований тематичний вечір, присвячений історичним тра-
диціям, звичаям й побуту українських козаків XV – XIX 
століть. 22 листопада 2012 року мешканці та гості гурто-
житку побачили творчі виступи, мультимедійні презента-
ції студентських команд, які представляли всі стаціонарні 
факультети університету. 

Слід зазначити, що не тільки студенти, а й присутні на вечорі 
викладачі - В.М.Красовський (заступник декана КЕФ), Н.Ф.Щербина 
(керівник секції історичних дисциплін кафедри ФІП), Ю.Б.Махінла 
(ведучий тематичного вечора), О.О.Сечковський, - із жвавим інте-
ресом та щирою зацікавленістю подивились й вислухали яскраві та 
змістовні виступи. 

Яскравим виявом студентської самодіяльності стали підготов-
лені вокальні, хореографічні композиції, драматургічні, гуморис-
тичні номери майбутніх економістів, які привнесуть у цю серйозну, 
відповідальну й кропітку професію справжні людські почуття, щи-
рість, сприятимуть поглибленню історичної пам’яті, зростанню на-
ціональної свідомості. Козацька спадщина – це й заклик до сучасного 
покоління берегти свободу, захищати гідність й права людини, три-
матися власної ідентичності підчас складних суспільних реаліях. Бу-
ти громадянами, а не підданими, ставати народом, а не залишатися 
населенням – ось найважливіший заповіт звитяжних борців за волю 
України. 

Висловлюємо вдячність за матеріально-технічну підтримку 
у підготовці тематичного вечора адміністративно-господарській 
частині університету (проректор з АГР О.І.Йона), відділу навчаль-
но-інформаційного забезпечення (начальник - О.Ю.Калінов), сту-
дентському активу гуртожитку (староста поверху О.Прокоф’єв), 
оператору фотознімання (Ю.Уманська). Спільні фото на пам’ять за 
участі мешканців і гостей гуртожитку, учасників сценічних презен-
тацій стали піднесеним, позитивним завершенням тематичного ве-
чора. Вечір, тема якого, сподіваємось, і надалі мотивуватиме нові 
студентські покоління на всебічне й ґрунтовне вивчення національ-
ної історичної спадщини та долучення до кращих її здобутків, нато-
мість кафедра філософії, історії та політології й надалі докладатиме 
зусиль до виховання й просвітництва у середовищі сучасної сту-
дентської молоді. 

Ю.б.МАХІНЛА, 
старший викладач кафедри філософії, 

історії та політології 

к 110 – лЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
САУлА ЯкОВлЕВИЧА БОРОВОгО

ФЕНОМЕН 
УкРАЇНСЬкОгО 

кОЗАЦТВА
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20 ноября в ночном клубе 
«Palladium» все дружно отметили од-
но из наиболее ожидаемых событий 
учебного года - ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 
ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДС-
ТВОМ!  Чтобы праздник получил-
ся запоминающимся, организаторы 
позаботились о яркой и незабывае-
мой концертной программе, музыке, 
продумали оформление. Всем извес-
тно, что ФЭУП – факультет, славя-
щийся студентами, которые умеют 
сочетать в себе два антипода: идеа-
листа-отличника и заядлого тусов-
щика. Благодаря этому на вечеринке 
было очень живо и весело, чувство-
валась теплая, дружеская атмосфера. 
Ведь жизнь была бы не так красочна 
и разнообразна, если бы обучение 
на нашем факультете характеризо-
валось лишь учебными буднями. 
Именно поэтому хотелось бы вы-
разить огромную благодарность за 
организацию данного мероприятия 

студенческому самоуправлению 
ФЭУП во главе с Ланой Сароян. 

Вместе со студентами, с факуль-
тетом разделили радость события 
деканат, преподаватели, а также вы-
пускники. Ведь, как говорит Сергей 
Владимирович Ляликов: «Бывших 
фэуповцев не бывает!». Немало-
важен тот факт, что студенческое 
самоуправление в День рождения 
факультета экономики и управле-
ния производством вручило «Бла-
годарность» деканату факультета за 
высокий профессионализм и отзыв-
чивость к студентам. Тёплые слова 
в адрес факультета можно было ус-
лышать от студенческого ректора 
ОНЭУ Дарьи Бобиль и председателя 
профкома ОНЭУ Юлии Глинской. 

Хотелось бы отметить, что 
поздравить ФЭУП пришли пред-
ставители других факультетов, 
преподаватели кафедр, а также 
председатель совета молодых уче-
ных ОНЭУ Рузанна Размиковна 

Арутюнян. 
Ведущими вечера были студент 

ФЭУП Антон Мавров и приглашен-
ный гость, студент УЭФ Александр 
Убейник. Веселили присутствую-
щих победители студенческой осени 
в номинации агитбригада, команда 
факультета-именинника, в сопро-
вождении живого звука саксофона 
в исполнении лучшего актёра сту-
досени Георгия Литвинова. Каж-
дый мог насладиться чудесным 
вокалом Натальи Пилипчук, Марии 
Корнеевой и ведущего Александра 
Убейника. Продолжила атмосферу 
веселья и счастья несравненная МС 
Рудельман. Вечеринка удалась! Все 
остались довольны и наш факуль-
тет - ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДС-
ТВОМ - в очередной раз показал 
всем как надо отмечать свой ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЕ!!! 

Лидия ЩИчКО, 
PR-сектор ФЭУП

17 октября в главном корпусе ОНЭУ состо-
ялась Бизнес-игра «Робинзон Крузо», в которой 
приняли участие ученики 10 и 11 классов школ 
г. Одессы. Целью данного мероприятия являлось 
ознакомление участников с основами экономики, 
выявление и развитие предпринимательских спо-
собностей, обучение командной работы.

С чем же предстояло столкнуться будущим 
экономистам? Ученикам было предложено пред-
ставить себя в роли Робинзона Крузо, оказавше-
гося на необитаемом острове. Робинзону Крузо 
необходимо было удовлетворить свои первичные 
потребности в еде, воде, жилье и т.д. Но главная 
задача - уплыть с острова раньше своих противни-
ков. Особенность в том, что один день должен был 
уйти только на одно задание, к примеру – добыча 
еды. В зависимости от того, что именно вы добы-
ли, как сильно насытились, у вас есть определен-
ное количество дней на занятие другим делом. Это 
может быть возведение хижины, изготовление 
одеяния или охота. Постройка корабля тоже име-
ет большое значение, ведь каждый хочет вернуть-

ся домой, но для этого должны быть созданы все 
условия для выживания, а именно: наличие крова 
над головой, еды, воды и одежды.

Команды усердно трудились над заданием на 
протяжении двух часов и показали весьма непло-
хие результаты. Первые три места заняли пред-
ставители Ришельевского лицея, чье время на 
постройку лодки и возвращение домой было ми-
нимальным. Ребята получили позитивные эмоции, 
узнали о возможностях всестороннего развития в 
стенах ОНЭУ.

Хотелось бы поблагодарить организаторов 
данного мероприятия, а именно Факультет эко-
номики и управления производством за чудес-
ную возможность для участников проявить себя, 
применить теоретические знания на практике, на-
учиться быстро принимать решения. Мы уверен-
ны, что данная встреча поможет абитуриентам 
узнать больше про наш университет, его традиции 
и возможности поступления в ОНЭУ.

Анжелика МИЗИНА, 
PR-сектор ФЭУП 

«РОБИНЗОНАДА»
В который раз Одесский национальный экономический университет проводит встречу 
с нынешними абитуриентами и возможно будущими студентами нашего университета.

ДЕНЬ ФАкУлЬТЕТА ЭкОНОМИкИ
И УПРАВлЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
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Еще в далеком (для нас) 2002 
году она была основана и начала 
развиваться быстрыми темпами. 
Реализуя один проект за другим, 
они стали легендой среди сай-
феров: установили рекорд, ко-
торый до сих пор никем не был 
побит за всю история сущест-
вования организации в Украине 
- трехкратное чемпионство три 
года подряд в национальных со-
ревнованиях! Но все это было не 
так просто. Были преграды, ра-
зочарования, неудачи… Но они 
справились. Справились благо-
даря силе командного духа SIFE 
OSEU, наставнику Ольге Вла-
димировне Азаровой, которая 
поддерживала ребят. И в ито-
ге усердие, труд, целеустрем-
ленность и потраченное время, 
принесли столь долгожданные, 
но вполне заслуженные резуль-
таты:  Чемпионаты Мира SIFE 
в 2004 году в Барселоне (Испа-
ния), в 2005 году – в Торонто 
(Канада), в 2006 году – в Пари-
же (Франция). Наша команда 
выступила замечательно, пора-
зив судей чемпионата, выборола 
первое место в своей лиге и по-
лучила награду SPIRIT of SIFE. 

Путь сайфера не легкий. 
Но если ты уже решился на не-
го ступить, то иди до конца. И, 
как говорится: «тебе сторицей 
все воздастся»! Вот так и мы, 
возобновив команду в прошлом 
году, полны сил, энтузиазма и 
готовности творить новые вос-
хитительные проекты! Ведь 

еще год назад нас было только 
девятеро, а сейчас нас уже в де-
сять раз больше! И это благода-
ря сплоченности команды SIFE 
ONEU, поддержки руководства 
Одесского национального эко-

номического университета, пре-
подавателей, а также нашего 
наставника Рузанны Размиков-
ны Арутюнян, которая способс-
твует всестороннему развитию 
команды, верит в ее успех, что 
является немаловажным при до-
стижении поставленных целей.

Следующий Чемпионат Ми-
ра будет проходить в Пекине 
(Китай). И мы полны увереннос-
ти в том, что мы сможем всей 
нашей замечательной командой 
добиться полной отдачи от всех 
ее участников, что приведет нас 
к безоговорочной победе на на-
циональных соревнованиях! А 
может и в Пекине тоже!

Нам есть чем гордиться и на 
кого равняться! Мы верим, что в 
будущем за нас так же будут испы-
тывать гордость, как и мы гордим-
ся нашими предшественниками.  
Ведь мы - команда SIFE ONEU! 
Мы должны держать марку!

Евгения УСОВИК, 
студентка 44 группы УЭФ

Кафедра иностранных язы-
ков уже не однократно в универ-
ситете выступала с различными 
инициативами, которые позже 
становились доброй традицией. 
Так и 3 октября 2012 года ини-
циативной группой кафедры при 
поддержке студсамоуправления 
был проведен первый межуни-
верситетский квест. Целью про-
ведения квеста было не только 
улучшить знания английского 

языка участников, ознакомить 
их с историческим местами на-
шего города, развить командный 
дух, но и установить дружеские 
связи с университетами нашего 
города. 

На приглашение поучаст-
вовать в игре охотно отклик-
нулись курсанты Одесского 
государственного университе-
та внутренних дел и Одесской 
национальной морской акаде-

мии. Чтобы победить, участни-
кам нужно было выполнить как 
можно больше заданий, приме-
нив знания английского языка, 
проявив смекалку, креативность 
и умение работать в команде. 
Лучше всего это удалось студен-
там нашего университета, кото-
рые и стали победителями игры. 
Второе место разделили студен-
ты ОГУВД и ОНМА, набрав 
одинаковое количество баллов. 

Все участники получили поощ-
рительные призы. 

Судя по отзывам участни-
ков, кропотливая работа препо-
давателей кафедры иностранных 
языков по составлению заданий 
и работа студсамоуправления 
по организации их проведения 
не прошли даром. Ребята гово-
рили, что никогда не принимали 
участие ни в чем подобном и, что 
такой метод изучения иностран-
ного языка им очень понравил-
ся, а также просили записать их в 
постоянные команды-участники. 

Кафедра иностранных язы-

ков благодарит заведующую 
кафедрой иностранных языков 
ОГУВД Е.М.Митиной и препо-
давателя кафедры иностранных 
языков ОНМА Н.Н.Примину за 
готовность к сотрудничеству и 
интерес к нашим инициативам. 
Мы уверены, что эта игра ста-
ла хорошим началом в установ-
лении дружеских отношений 
между нашими университетами, 
которые будут иметь свое про-
должение в дальнейшем. 

Кафедра иностранных 
языков ОНЭУ

Інтелектуальні ігри з кожним днем стають все більш популяр-
ними. Так, 10 листопада 2012 року в Одеському національному еко-
номічному університеті відбувся перший тур Чемпіонату України з 
гри «Що? Де? Коли?» серед учнів старших класів м. Одеси. Даний 
захід пройшов за підтримки Всеукраїнської громадської організації 
«Ліга українських клубів інтелектуальних ігор», Одеського місько-
го клубу «Ерудит», Ради молодих вчених ОНЕУ, а також кафедри 
економіки та управління туризмом ОНЕУ. Нархоз люб’язно відчи-
нив свої двері і зустрів юних інтелектуалів з належною пошаною 
та повагою. Перед гостями виступили доцент кафедри банківської 
справи, голова Ради молодих вчених Рузанна Арутюнян, та викла-
дач кафедри економіки та управління туризмом Ольга Гусєва. Вони 
привітали учасників, побажали їм цікавої гри та успіхів у всіх почи-
наннях.

80 осіб, 11 команд, 8 шкіл боролися за звання призера Чемпіона-
ту. Гра була живою та насиченою. Питання стосувалися різних галу-
зей знань, але учасники не губилися і знаходили дотепні відповіді. 
Слід зазначити, що майбутні випускники шкіл показали себе з най-
кращого боку: дуже зібрані, цілеспрямовані, ерудовані, серйозні мо-
лоді люди – подібні якості дуже цінуються при вступі в найкращий 
ВНЗ у південному регіоні - ОНЕУ. Наш університет завжди відкри-
тий для таких абітурієнтів.

У ході Чемпіонату старшокласники виявили цікавість до ВНЗ, а 
організатори, в свою чергу, надали гостям інформацію про універси-
тет: брошури ОНЕУ із загальним описом усіх факультетів і кафедр, 
а також буклети, календарі, тощо.

Всі учасники отримали море задоволення та емоцій. Наприкінці 
були визначені переможці.

Вітаємо вас, шановні учасники! Сподіваємося на подальшу спів-
працю і будемо раді бачити вас на наступних інтелектуальних іграх 
у нашому університеті, а також в якості студентів!

Катерина ГАЛАСЮК,
аспірантка кафедри економіки та

управління туризмом, РМВ ОНЕУ

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ 
АНглИЙСкОМУ ЯЗЫкУ

ЩО? - гРА. 
ДЕ? - У ОНЕУ. 

кОлИ? - 10.11.12.

МЫ ЕДЕМ В ПЕкИН!
В этом году существующей команде SIFE ONEU исполняется один год. Но у нас также 
двойной юбилей – со дня основания команды университета прошло целых 10 лет. 



ЕКОНОМІСТ, №4 (81) ЛИСТОПАД–ГРУДЕНЬ 2012 9

СТОП-КАДР 1. BOOkcROSSINg.
Читать означает становиться лучше. 

Понимать людей, проникаться чужими ис-
ториями и вплетать их в свою собственную, 
неповторимую, по-своему прекрасную 
жизнь – вот что важно. 

Благодаря буккроссингу у каждого по-
явилась уникальная возможность освобо-
дить книги, показать людям мир с другой 
стороны и поделиться пережитыми эмоци-
ями. Слова принадлежат времени. Время 
принадлежит вам – не теряйте его зря. 

Библиотека ФМЭ уже пополнилась 
мудростью таких талантливых писателей, 
как Эрих Мария Ремарк, Анна Гавальда…
Вселенная раскрывает свои тайны – поспе-
шите забрать книгу первыми.

Превратим Нархоз в библиотеку!;) По-
делитесь частичкой себя, «забудьте» книгу 
в Нархозе;)

СТОП-КАДР 2. 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ОТКРыТКАМ.

Пятничный вечер. Кто куда, а у нас – 
мастер-класс! 

Помните, как раньше из почтового 
ящика накануне любого праздника доста-

валось несколько поздравительных от-
крыток, присланных от родственников и 
друзей? Как жаль, что теперь все чаще мы 
получаем электронные, а не традиционные 
открытки... Мы решили проявить немного 
креатива и воображения, и сделать хенд-
мейд открытки. Такие открытки гораздо 
приятнее и дороже машинных открыток. У 
них есть душа.

Поздравляйте с открытой душой, а по-
может вам в этом открытка!:)

СТОП-КАДР 3.
КИНОВЕчЕР НА ФМЭ

Что может быть прекраснее осенне-
го вечера, хрустящего домашнего пече-
нья и романтического фильма? Именно 
в таких традициях стартовал первый 
киновечер в рамках Клуба любителей 
иностранного кино. 

Первой ласточкой будущей кинематог-
рафической традиции ФМЭ стала француз-
ская романтическая комедия Жан-Пьера 
Жёне «Амели». Золотистый отлив фонарей, 
приятная компания и острые комментарии 
придали этому фильму особых красок. От-
сутствие русского дубляжа и нежное звуча-

ние истинного французского языка быстро 
перенесли нас на жаркие улицы Парижа 
вслед за летящей «мухой семейства мяс-
ных, производящей 14670 взмахов в мину-
ту и севшей на улице Сен-Венсан».

Приятно за долгое время среди огром-
ного количества пародий на фильм найти 
стоящее произведение. Комедия «Амели» 
оставила в моей душе самые нежные впе-
чатления, воодушевление и восторг. После 
такого киношедевра невозможно не пре-
даться мечтам, мыслям и философским 
рассуждениям. 

Поиск лучших фильмов на ори-
гинальном языке - вот насущная цель 
Клуба любителей иностранного кино. При-
соединяйтесь к нам, если Вы также люби-
те кинематограф, испытываете недостаток 
впечатлений и нуждаетесь в дополнитель-
ной порции вдохновения!

СТОП-КАДР 4. 
«В ДжАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

Помните эту коронную фразу в конце: 
«Я же мужчина! – У каждого свои недо-
статки!»  Смешной, трогательный и драма-
тичный, стильный и динамичный мюзикл 

«В джазе только девушки» никого из нас 
не оставил равнодушным. Отличная поста-
новка, теплая атмосфера, любимый факуль-
тет – что еще можно пожелать в субботний 
вечер? Только того, чтобы такие вечера 
повторялись почаще!

СТОП-КАДР 5: ДЕНЬ СТУДЕНТА!
День Студента. Многообещающее со-

бытие, первое в жизни первокурсников, те-
перь по-настоящему «своё» и родное - чего 
стоило ожидать?

 Смеха. Агитка со своими сценками о 
продвинутой технике Китая и замерзающи-
ми девочками из женской гимназии спра-
вилась со своей задачей на «отлично». Ну, 
или на «90+». Ведущие не забывали подде-
рживать уровень мероприятия, приближая 
его к «100+» и выходя за рамки любых оце-
нок.

 Песен. Каждая группа, представив-
шая себя, оказалась кладезем талантов 
- кого оставит равнодушным песня эконо-
мистов, исполненная с таким азартом? 

 Танцев. И без них праздник - не праз-
дник. Кстати, как и без шариков. Хорошего 
настроения, награждений и новостей. Сюр-
призов, презентаций...Да мало ли чего ещё!

Этот день оправдал все наши ожидания. 
Он оказался лучшим посвящением из всех, 
которые мы, новички на ФМЭ, могли себе 
представить!

Наталия ВЛАСЕНКО, 
Гезалян ИНГА, 

Мария МУТОВчИЙСКАя, 
PR-сектор ФМЭ

Легкий аромат выпечки в воздухе, перешептывания красивых деву-
шек, солнечные зайчики на стене и трепетное волнение перед стартом 
- это все Осенняя кулинарная ярмарка 2012, проходившая 17 октября на 
факультете международной экономики.

Куда ни глянь – везде присутствует ощущение праздника. И перво-
курсники, и второкурсники постарались на славу. 

Тематика ярмарки была самая разнообразная: Хэллоун, Нархоз Land, 
Красная шапочка, Алиса в стране чудес, Бавария, Евро 2012 и многие-
многие другие темы, которые надолго запомнятся всем тем, кто посетил 
этот праздник вкуса и креатива. Ребята проявили максимум изобрета-
тельности и сумели сотворить нечто феерическое, но в то же время такое 
родное и приятное. Да и блюда были под стать темам: как привычные 
украинские, так и неожиданные, экзотические и даже страшные:). 

Студентов нашего факультета угощали рыбными закусками, вареника-
ми, пиццей, фруктами, кексами, печениями, фондю… А уж сколько було-
чек, тортов, пирожных и прочих вкусностей было подготовлено нашими 
любимыми студентами – просто не счесть! Какими только напитками не 
утоляли жажду наши гости: компоты, соки, чаи, квас, пунши – все это было 
приготовлено с огромной душой, зарядом позитива и хорошего настрое-
ния, да и к тому же, что самое главное – с благотворительной целью.

Наши ребята устроили эту ярмарку, чтобы оказать помощь тем де-
ткам, которым в жизни так не хватает поддержки. И весь этот праздник 
был направлен на сбор финансовой помощи детям-сиротам, ведь что в 
нашей жизни есть важнее, чем дети…

Студенты ФМЭ устроили огромный праздник для себя, других сту-
дентов, преподавателей и гостей. И что же могло быть лучшей оценкой 
этому мероприятию, чем безмерное количество благодарных покупате-
лей, которые всё бежали и бежали за добавкой. Каждый в этом празднике 
нашел что-то подходящее для себя.

Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал 
участие в подготовке и создании этого яркого праздника вкуса и весе-
лья, а также тем, кто сделал свой, пусть даже самый маленький, вклад в 
нашу благородную задумку. И надеюсь, таких событий у нас будет про-
водиться все больше и больше, ведь ОНЭУ – это не только центр эконо-
мической, научной и исследовательской деятельности, это еще и оазис 
талантливых, креативно-позитивных и перспективных людей!

Спасибо за все! С нетерпением ждем повторения!!!
Александра бРИШЕНОК, cтудентка 25 группы ФМЭ

EVERYDAY, ИлИ ЖИЗНЬ НА ФМЭ
Время летит и никого не ждет. Плохо ли, хорошо ли это, главное – не терять время зря, каждый день открывать 
для себя что-то новое и получать удовольствие от мелочей и каждой прожитой минуты. Именно по такому при-
нципу мы и стараемся жить – учиться, отдыхать, смеяться, шутить, быть серьезными и веселыми. Ничего не 
пропускать мимо себя. Эта осень выдалась особенно насыщенной на события и различные мероприятия. 

БлАгОТВОРИТЕлЬНАЯ 
ЯРМАРкА
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Центр бізнес-освіти Одеського національного еко-
номічного університету спільно з Управлінням еко-
номіки, промисловості та інвестицій Одеської міської 
Ради в рамках Програми підтримки малого підприєм-
ництва у місті Одесі на 2012-2013 роки починаючи з 
травня 2012 р. успішно реалізують проект зі створення 
міського бізнес-інкубатора. 

У рамках проекту було проведено чотири цикли 
семінарів-тренінгів, присвячених питанням розробки 
бізнес-плану створення та розвитку підприємства; опо-
даткування малих підприємств; планування та бюджету-
вання діяльності; проведення економічних розрахунків 
ефективності малого бізнесу; основ маркетингу для ма-

лих підприємств; основ менеджменту в малому бізнесі; 
екологічного менеджменту та зеленого туризму. 

Окрім семінарів, тренінгів та ділових ігор, програ-
мою проекту створення бізнес-інкубатору передбачене 
надання юридичним особам та фізичним особам-під-
приємцям консультативної допомоги з питань управ-
ління комерційною діяльністю та ведення господарської 
діяльності. 

Загалом у заходах проекту створення міського біз-
нес-інкубатора взяли участь 88 підприємців-початків-
ців, яким було вручено сертифікати, що підтверджують 
їх участь у семінарах-тренінгах Центру бізнес-освіти 
ОНЕУ. Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.

Створення бізнес-інкубатора є одним з першочер-
гових важливих кроків виконання проекту «Конку-
рентоспроможне місто», який є частиною Концепції 
стратегічного розвитку Одеси до 2022 року. 

Проектна команда ЦбО ОНЕУ

«МІСЬкИЙ БІЗНЕС-ІНкУБАТОР» - СПІлЬНИЙ ПРОЕкТ ЦЕНТРУ 
БІЗНЕС-ОСВІТИ ОНЕУ ТА МІСЬкОЇ ВлАДИ

СТУДЕНЧЕСкАЯ ОСЕНЬ ОНЭУ 2012

Новые идеи, прекрасные голоса, чудес-
ное актерское мастерство, а также много но-
вого юмора представили первокурсники на 
сцене 6 ноября в Одесском академическом 
русском театре под чутким руководством 
В.А.Литвиновой, а так же при поддержке Про-
фкома и Студенческого самоуправления уни-
верситета. Конкурсная программа состояла из 
трех этапов: вокал, хореография, КВН. Участ-
никами стали активные и талантливые ребята со 
всех факультетов ОНЭУ. Студентов оценивало 
строгое, но справедливое жюри: Е.Парамонова, 
М.Болищук, Э.Гайдаржи, О.Кирилюк, 
О.Финк, Е.Григорьева, В.Ославский, Д.Себов, 
Н.Добровская.

Открывал концертную программу – вокал. 
Представители факультетов с замечательны-
ми голосами боролись за первенство. Победу 
одержал ФМЭ, с прекрасной песней и удиви-
тельным номером. Второе место занял ФЭУП – 
Алина Мирцхулава, которой не хватило одного 
балла для победы. Чудесная современная песня, 
строгий классический стиль. Постановка номе-
ра никого не оставила равнодушным. 

Напряженная борьба разгорелась между  
КВНщиками. Победу одержал замечательный, 
неповторимый КВН ФЭУП. Все представлен-
ные номера были смешны по-своему. Победите-
лем в номинации «Лучший актер» стал студент 
ФЭУП– Георгий Литвинов: «На финальном вы-

ходе несколько человек, которые стояли около 
ведущих, с огромной улыбкой пытались мне 
что-то сказать. Они увидели первую грамоту, 
предназначенную лучшему актеру. И через па-
ру секунд называют победителя в номинации. 
Меня накрыла волна эмоций - звание лучшего 
актера стало действительно неожиданным. В 
тот момент меня наполнило чувство большой 
благодарности к старшекурсникам, научивших 
нас всему, что помогло ФЭУП победить». 

В завершении конкурсной программы судьи 
оценивали танцевальные номера факультетов. 
Превосходные постановки, но первое место за-
нял ФЭФ, со своим эффектным танцем мимов. 
ФЭУП выделился своей необычной идеей тан-
ца, выступающие чудесно передали иллюзию 
тьмы. Все номера необычны по-своему, нельзя 
так же не отметить другие факультеты: КЭФ и 
ночные улицы, ФМЭ и офисные будни, УЭФ и 
энергичность.

Эмоции и впечатления, подаренные высту-
пающими, заставили зал аплодировать стоя! По 
итогам суммы баллов за все конкурсы первое 
место в Студосени занял Факультет экономики 
и управления производством! Поздравляем пер-
вокурсников с их дебютом на сцене и желаем не 
останавливаться на достигнутом!

Анастасия ЛЕЩЕНКО, 
PR-сектор ФЭУП

Ежегодно в Одесском национальном экономическом университете проводится фе-
ерическое событие «Студенческая осень». Каждый год ОНЭУ открывает новые 
таланты. Для первокурсников - это билет в студенческую жизнь, начало нового 
пятилетнего этапа, наполненного творчеством, общественной деятельностью, зна-
комством с множеством интересных личностей, нархозовским духом и традициями.
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Індекс Хірша, названий так на честь свого творця 
Хорхе Хірша, - наукометричний показник, кількісна 
характеристика продуктивності вченого, групи вчених, 
університету чи країни. Він базується на кількості пуб-
лікацій та числі цитувань цих публікацій. Нідерландська 
база даних «Scopus» є однією з ведучих баз даних, яка 
розраховує індекс Хірша. Ця база даних, а також аме-
риканська «Web of Knowledge» охоплюють близько 
16-18 тис. наукових видань по технічним, медичним та 
гуманітарним наукам зі всього світу. Посилання на стат-
ті у виданнях, зареєстрованих у цих всесвітньовідомих 
наукометричних базах даних, формують індекс циту-
вання, який є одним з показників ефективності роботи 
вченого.

В останні роки було прийнято низку документів, 
призваних регулювати процес оцінювання наукової 
діяльності вчених та наукових установ. Так, наприклад, 
Президія НАН України від 10 червня 2009 року прийня-
ла рішення о створенні системи постійного моніторин-
гу наукового потенціалу суб’єктів наукової діяльності 
України за показниками бази даних «Scopus». Також, 
26 жовтня 2009 року Комітетом з Державних премій 
України в галузі науки і техніки були ухвалені нові 
редакції інструкцій щодо порядку висунення, оформ-
лення та представлення робіт на здобуття державних 
премій. Згідно з цим розпорядком, вчені повинні вказу-
вати у своїх анотаціях загальну кількість статей, опуб-
лікованих у міжнародних журналах, які знаходяться у 
базі «Scopus», загальний ідентифікатор SJR (SCImago 
Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт. За 
рішенням колегії Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 24 грудня 2009 року, одним з показників оцінки 
результативності наукової та науково-технічної діяль-
ності вищих навчальних закладів є кількість публіка-
цій у міжнародній наукометричній базі даних «Scopus».  

17 жовтня 2012 року Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України ухвалило наказ «Про опублікування 
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук», в якому зазначено, що здобу-
вачам наукового ступеню кандидата наук необхідно ма-
ти не менше однієї статті у виданнях іноземних держав 
або у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз. 

Бібліографічна та реферативна база даних «Scopus» 
є інструментом відстеження цитування статей, опублі-
кованих в наукових виданнях, та дає змогу шукати праці 
з різних областей знань, інформацію про авторів, пе-
реглядати індекс Хірша, отримувати загальне та повне 
уявлення про нову предметну галузь, оцінювати якість 
досліджень та бути у курсі наукових подій.

До переліку українських журналів з економіки, які 
індексуються базою «Scopus», належать: «Актуальні 
проблеми економіки» (м. Київ) та «Інвестиційний ме-
неджмент та фінансові інновації» (м. Суми). За допомо-
гою ідентифікатора SCImago Journal Rank, заснованого 
на базі «Scopus» можна доглядати за профілями жур-
налів зі всього світу, дізнатися їх рейтинги, кількість ви-
даних статей та іншу інформацію. 

Кожне наукове дослідження повинне враховувати 
фундаментальні праці та результати останніх досягнень 
як вітчизняних, так і закордонних вчених. Труднощі, 
пов’язані з малою кількістю закордонних видань в біб-
ліотеках України, можуть бути подолані за допомогою 
наступних електронних ресурсів: «RePEc», «MPRA», 
«DOAJ», «ScienceDirect», «EBSCOhost», «eLIBRARY.
RU», «Academia.edu», «Grebennikon» та «Google Ака-
демія».

Матеріал семінару було викладено чітко та послідов-
но. Роман Поташев зміг донести до слухачів дуже ко-
рисну інформацію, яка нікого не залишила байдужим. 

Світ навколо нас не стоїть на місті та постійно змінюєть-
ся. Треба рухатися вперед, підкоряти вершини, освою-
вати нові знання та технології, бути краще, ніж учора. 
Отже, прямуємо у майбутнє з новими ідеями та не зупи-
няємось перед труднощами! 

Катерина ГАЛАСЮК,
аспірантка кафедри економіки 

та управління туризмом, РМВ ОНЕУ

У МАЙБУТНЄ
З ІНДЕкСОМ ХІРША

19 листопада 2012 року в ОНЕУ за підтримкою Ради молодих вчених (РМВ), відбувся семінар під 
назвою «Скажи мені свій індекс Хірша, та я тобі скажу хто ти», доповідачем якого був випускник 
ОНЕУ, член Президіуму РМВ ОНЕУ Р.Є. Поташев. 

Саме такою подією став захід “Творчий вечір”, 
який вже традиційно проводиться на Факультеті 
економіки та управління виробництвом. Найваж-
ливіше те, що проводиться він без усякого пафосу, 
без фальші. У цей час аудиторія із суворого уні-
верситетського приміщення перетворюється на 
таємниче джерело мистецтва, де кожний має мож-
ливість стати трохи ближчим до цієї вибагливої 
стихії. Найголовніше – не сполохнути тонке від-
чуття природності та натхнення, на що направлені 
були зусилля усіх присутніх. Хоча цікаво, що при-
мус, зусилля – це те, чого успішно вдалось уник-
нути, створивши атмосферу затишку, де кожний 
знайшов себе у своїй ролі: хто відчув себе митцем, 
а хто – слухачем прекрасного.

Не існувало ніякого сценарію, ніякого плану, 
усе відбувалось само собою. Спочатку прозвуча-
ла «Мелодія ля мінор» Мирослава Скорика у чут-
тєвому виконанні Оксани Гриневич на скрипці, 
потім Валерією Холостенко було зачитано вірші 
«Отражение зеркала» Світлани Остров та «Звезд-
ное небо» Оксани Дмитрієнко, які дозволяють лю-
дині замислитись над чимось вищим. Далі Дмитро 
Маслов, завдяки зусиллям якого був проведений 

цей вечір, під супровід гітари у його ж виконан-
ні згадав про теплу сонячну пору життя у незви-
чайній пісні «Дверь в лето» гурту Чиж & Co, що 
у холодні осінні дні було приємним та доречним. 
Дуже натхненно були зачитані вірші сучасної по-
етеси Віри Полозкової студенткою третього курсу 
Ганною Кузіною у гітарному супроводі Дмитра, 
після чого повернула усіх в світ музики Окса-
на, виконавши композицію «Innocent» струнного 
квартету Flesh Quartet та «Song from The Secret 
Garden»гурту Secret Garden, а продовжити на-
солоджуватись музикою дозволила Віра Бере-
зянська, вразивши красою свого голосу під час 
виконання пісні «Someone like you» співачки 
Адель. Приємну нотку творчості внесли Валерія 
та Ганна, прочитавши власні вірші, та Наталія Ко-
вальова, зачитавши вірш «Все люди как книги», а 
нотку спонтанності внесли Володимир Капанжи 
та Дмитро, сприявши спільному виконанню пісні 
гурту Сплін «Романс»усіма присутніми.

Так, відгородившись від усіх проблем, присвяти-
ли себе творчості студенти ФЕУВ, за що отримали 
неоціненний подарунок – можливість пізнати себе…

Валерія ХОЛОСТЕНКО, PR-сектор ФЕУВ 

МОЖлИВІСТЬ ПІЗНАТИ СЕБЕ …
Кожна людина – незвідана таємниця, незвідана навіть сама для себе… І часом виникає 
непереборне бажання сягнути до нових глибин своєї особистості, незвіданих глибин… А 
зробивши це, виявивши у себе нові якості та здібності, дивуєшься. Але нічого дивного, 
адже кожний з нас має великий потенціал, про масштабність якого може навіть не здо-
гадуватись. І так важливо, щоб в стрімкому потоці сучасного життя існували моменти, 
події, які дозволяють людині зупинитися, задуматися, почути себе, які допомагають роз-
критися та виявити свої здібності, проявити почуття. Іншими словами – пізнати себе …
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ВІТАЄМО ЮВІлЯРІВ!
05.10 чИСТОВ Володимир Вікторович, сторож відділу охорони 
08.10 ТКАчЕНКО Людмила Анатоліївна, доцент кафедри ЕТтаП
15.10 ТІТЕНЬКІНА Віра Сергіївна, каштелян гуртожитку №1
18.10 КОНДРАТОВА Валентина Павлівна, сторож відділу охорони
19.10 МІРОШНІчЕНКО Поліна Олександрівна, старший лаборант кафедри 

УПіЕП
24.10 ЄГУПОВА Ірина Миколаївна, викладач кафедри ЕУТ

04.11 ГРИНчУК Володимир Григорович, доцент кафедри ЗЕТ
07.11 ТАРАСОВА Катерина Ігорівна, методист 1 категорії заочного факульте-

ту
19.11 СЮРКО Лілія Євгенівна, доцент кафедри ЕА
20.11 НОчНА Лідія Іванівна, прибиральниця гуртожитку №2

06.12 чЕРЕВКО Євген Володимирович, старший викладач кафедри економіч-
ної кібернетики

08.12 МАЗУРЕНКО Ірина Леонідівна, оператор комп’ютерного набору ІОЦ
09.12 ГОРЄЛОВА Катерина Семенівна, прибиральниця навчального корпусу 

№1 
18.12 ГРОДЗИНСЬКА Ірина Олександрівна, професор кафедри ЕУТ
25.12 бОНДАРЕНКО Валентина Олексіївна, завідувач сектору бібліотеки
27.12 ШИЛОФОСТ Наталія Марківна, доцент кафедри МтаППП
27.12 РОМАНЕНКО Ігор Данилович, доцент кафедри ЗЕТ

Інформація надана відділом кадрів

 Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів 
та студентів  ОНЕУ висловлюють подяку 

ювілярам за плідну працю, щиро  
вітають їх та бажають щастя, 

здоров’я й творчого  
натхнення!

Свідоцтво про реєстрацію: 
ОД №611 від 23 березня 2000 р. 

Адреса редакції: 
65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, к. 327. 

Телефон редакції: 723-24-19
E-mail: gazeta_economist@list. ru

Рукописи не повертаються і не рецензуються. 
Листування з авторами – на сторінках газети. 

За точність викладання фактів відповідальність несе автор. 
Редакція може друкувати матеріали, 

не поділяючи точку зору автора. 
При передруках посилання на газету обов’язкове. 

Редактор: Н. ЩЕРбИНА
Помічник редактора: Н. ВЛАСЕНКО

Фотограф: Ю. ГУЛЬПА
Номер зверстано в комп’ютерному центрі редакції «ЕКОНОМІСТ». 

Газета надрукована у видавництві «чорномор’я», майдан Незалежності, 1. 
Замовлення №:__________ Наклад: 1000 прим. 

Ціна договірна. 

21 октября для неработающих пен-
сионеров была организована экскурсия 
по городу «Литературная Одесса». Были 
оповещены и приглашены все пенсионе-
ры. Кто смог, принял участие в экскур-
сии. Трехчасовая автобусная поездка по 
памятным местам города пролетела как 
одно мгновение. Опытный и очень эмо-
циональный экскурсовод Надежда Анд-
реевна рассказывала нам о тех писателях 
и поэтах, кто жил и творил ( и тех, кто 
сейчас живет) в Одессе, о их порой не-
легких судьбах. Экскурсия произвела на 
всех глубокое впечатление.

Хочется выразить большую благодар-
ность председателю профкома Т.С.Коро-
левой и ее заместителю А.И.Шамаевой за 
внимание к нам, пенсионерам, за желание 
привлечь нас к активной и интересной 
жизни. Мы не только прослушали заме-
чательную экскурсию, вспомнили то, что 
знали, узнали много нового, но и имели 
возможность пообщаться друг с другом, 
что для нас очень важно.

Робота нашей профсоюзной органи-
зации с неработающими пенсионерами 
заслуживает добрых слов и большой бла-
годарности. В отличие от большинства 
других вузов, нас постоянно приглаша-
ют на все праздничные мероприятия и 
торжества, обеспечивают годовой под-
пиской на газету «Вечерняя Одесса», мы 
всегда можем обратиться в профком по 
любому вопросу. Мы не чувствуем се-
бя оторванными от коллектива, а живем 
жизнью университета, его радостями, а 
иногда и проблемами, хотя уже и не заня-
ты трудовой деятельностью.

Большое спасибо профкому и ру-
ководству университета. От имени не-
работающих пенсионеров, участников 
экскурсии по нашему славному городу!

 
С глубоким уважением

 ветераны университета
 Г.Г.бОРЗУНОВА, 

М.И.ОСТАПЕНКО 

Второе в этом году собрание членов 
Профкома ОНЭУ началось с приятного и 
волнительного момента. За многолетнюю 
активную профсоюзно-организационную 
работу «Почеcною відзнакою федерації 
профспілок України» была награждена 
Анна Ивановна Шамаева. Почетными 
грамотами и ценными подарками бы-
ли отмечены ветераны и пенсионеры 
ОНЭУ - А.В.Замковая, Ж.И.Журавлева, 
Н.Г.Гузанова и Г.Д.Джунасалиева. 

Далее с отчетом о работе спортивно-
оздоровительного лагеря «Экономист» 
за 2012 год выступал В.П.Стратуленко. 
В летний сезон в лагере отдохнули поч-
ти 1500 человек. Лагерь служил базой 
для проведения выездных семинаров и 
конференций. Ежегодная модернизация 
и обновление, относительно небольшая 
стоимость проживания получили поло-
жительные отзывы у приезжих со мно-
гих городов Украины, Белоруссии и 
России. Ректорат университета с целью 
улучшения деятельности лагеря предла-
гает сделать его учебной базой для про-
ведения различных выездных круглых 
столов, семинаров и заседаний в июне и 
сентябре.

Вторым вопросом на повестке дня 
был доклад председателя комиссии по 
охране труда В.В.Неряна «О состоянии 

и подготовке корпусов к осенне-зимнему 
сезону 2012/2013 гг.». 

После тщательной проверки всех кор-
пусов, комиссия предоставила детальный 
отчет с перечнем корпусов и аудиторий, 
требующих ремонта, а также с различ-
ными пожеланиями по поводу улучше-
ния условий труда отдельных категорий 
сотрудников ОНЭУ. Отдельно подчер-
кивалось невыполнение ряда пунктов, ко-
торые поднимались и обговаривались на 
повестке дня еще в прошлом осенне-зим-
нем сезоне. Следует отметить, что в це-
лях жесткой экономии университетских 
финансов, комиссия не затрагивала мате-
риалоемкие и затратоемкие мероприятия.

Далее на собрании происходило де-
легирование полномочий новым пред-
ставителям Профкома, которыми стали: 
О.Г.Есина, Н.В.Голозубова и И.Н.Котова. 
С чем мы их от души поздравляем и же-
лаем дальнейших успехов!

На предложении провести профсоюз-
ные собрания по факультетам, отделам и 
службам, с целью распространения полу-
ченной информации, а так же на анонсе 
предстоящих экскурсий для ветеранов и 
детей сотрудников, профсоюзное собра-
ние было окончено.

С.Л.ДАНИЛИНА, профорг,  стар-
ший преподаватель кафедры ЗЕТ

Профбюро профспілки управління 
на своїх засіданнях постійно розглядає 
питання охорони праці, часу роботи і 
відпочинку, соціальних пільг і гарантій, 
захищає інтереси членів профспілки, а 
також неодноразово на засіданнях про-
фбюро піднімались питання духовного 
розвитку кожного.

Після того, як людина написала заяву 
про вступ у профспілкову організацію 
їй розповідають про традиції колекти-
ву, про життя та діяльність профгрупи, 
профспілки управління, профкому уні-
верситету. Урочисто проходить вручення 
профспілкового квитка. Члени профбюро 
вітають членів профспілки з Днем народ-
ження, Днем Перемоги, Міжнародним 
жіночим днем з врученням подарунків. 
Вшановують ветеранів війни та праці, 
які працювали у нашому колективі. Така 
форма роботи дає змогу людині, яка всту-
пає до профспілки, усвідомити своє місце 
у діяльності профспілкової організації. 

Значна робота проводиться щодо фор-
мування здорового способу життя членів 
профспілки. У рамках цієї програми про-
водяться дні здоров’я, виїзди до лісу, ту-
ристичні походи. Тільки у 2012 р. наші 
члени профспілки мали змогу відвідати 
Крим, Закарпаття, Вилково, Татарбунари, 
Шабо, Кулевчу. 

Велику допомогу нам надає голова 
профкому університету Т.С.Корольова, 
заступник голови Г.І.Шамаєва, які є ен-
тузіастами, знатоками своєї справи. 

Сьогодні, внаслідок фінансової кризи, 
яка опанувала весь світ у тяжкому фінан-
совому стані знаходиться як університет, 
так і профспілка. Тільки завдяки непохит-

ності, завзятості, наполегливості голови 
профкому університету вдалось відстоя-
ти більшу частину пільг. Нам і сьогодні 
вдається надавати матеріальну допомогу 
нашим співробітникам. Так, за дев’ять 
місяців 2012 р. була надана матеріальна 
допомога 48 членам профспілки із спец-
фонду університету на суму 61047 грн., 
відвідали театри міста 16 чол. на суму 
1480 грн., матеріальна допомога 12 чле-
нам профкому на суму 4250 грн.

Тому члени профспілкової організації 
активно беруть участь у профспілковій 
діяльності, як управління, так і профкому 
університету. Активна діяльність спів-
робітників допомагає їм жити цікавіше, 
реалізувати свої можливості, а також за-
хищати інтереси своїх колег. Такими є 
члени профспілкової організації управ-
ління, які вважають що жити – значить 
творити. Говорячи за весь наш колектив, 
хочу відмітити, що ми і надалі активно 
будемо працювати і відстоювати профс-
пілкові інтереси щоб не втратити ті пере-
ваги, які дає нам наймасовіша громадська 
організація. Вона дає масовість – силу 
солідарності, адже відстоювання своїх ін-
тересів завжди більш ефективне, ніж ін-
дивідуальні дії однієї людини. 

На сьогодні нам вдається зберегти 
теплоту відносин і впевненість у за-
втрашньому дні в усіх, хто поруч, бо ми 
колектив. Тому кожний, хто вступає до 
профспілки, повинен чітко усвідомити - 
не те, що він додатково отримує, а те що 
він втрачає без неї.

Голова профбюро управління 
І.І.ГРИЩУК

 БлАгОДАРНОСТЬ ПРОФкОМУ!
Каждому человеку приятно получать подарки. Это свидетельствует об 
уважении к нему, внимании, заботе и вызывает положительные эмоции. 
Такой подарок преподнес нам профком университета.

ПРОФкОМ ИНФОРМИРУЕТ! ПРОФСПІлкА УПРАВлІННЯ
В ДІЇ

5 грудня 2012 р. відбулися звітні збори профбюро Кредитно-економічного факуль-
тету, на яких були присутні декан факультету В.В.Видобора, голова профкому уні-
верситету Т.С.Корольова та заступник голови А.І.Шамаєва. В урочистій обстановці 
новим членам профбюро були вручені профспілкові білети. Звіт про роботу голови 
профбюро О.М.Шкурак був одноголосно затверджений усіма присутніми. Виступи 
відповідальних за різні напрямки діяльності тільки підтвердили те, що профбюро до-
статньо активно працює, допомагає і відстоює профспілкові інтереси. 

О.М.ШКУРАК, голова профбюро КЕФ

ЗАСІДАННЯ ПРОФБЮРО кЕФ


