
	 Щиро	вітаю	вас	з	Днем	знань	і	початком	нового	навчального	року!
1	вересня	–	це	початок	нового	етапу	в	нашій	плідній	праці	–	підго-
товці	висококваліфікованих,	конкурентоспроможних	і	затребуваних	
фахівців	з	економіки.	
Для	студентів	–	це	початок	тривалого	шляху	засвоєння	знань,	фор-
мування	вмінь	і	навичок,	нових	знайомств,	яскравих	і	незабутніх	мо-
ментів	студентського	життя.	Бажаю	всім	студентам,	упевнено	долаю-
чи	всі	перешкоди	на	своєму	шляху,	підкорити	нові	вершини	знань	і	
досягти	омріяної	мети.	
Традиційно	українці	на	початку	жовтня	відзначають	День	працівни-
ків	освіти.	Учитель	–	одна	з	найблагородніших	професій.	Це	і	життєве	
покликання,	і	поклик	душі	водночас.	
Шановні	колеги!	Ще	раз	вітаю	вас	із	Всесвітнім	днем	учителя!	Ви	не	
тільки	щедро	ділитеся	 своїми	 знаннями,	 а	й	 виховуєте	молоде	по-
коління	свідомих	 громадян,	 справжніх	патріотів	 своєї	держави.	Ба-
жаю	вам	щастя,	здоров’я,	терпіння,	життєвих	сил,	оптимізму,	нових	
звершень,	творчих	злетів	та	успіху	в	усіх	починаннях.	

Ректор ОНЕУ, професор 
М.І.Звєряков

Одне рішення може змінити людину, ви-
ховати її, зробити сильнішою та мудрішою. 
Таке рішення повинен зробити кожен. Го-
ловне – дослухатися до голосу розуму та 
відчувати свої дії серцем, оскільки вибір 
майбутньої професії та місця навчання є, 
можливо, найважливішим у житті людини.

Проте всі картання позаду, і з десятків 

ВНЗ я вибрала один – Одеський національ-
ний економічний університет. Саме цей ви-
бір наповнить моє життя новими емоціями 
і новими подіями. Бути студентом кредит-
но-економічного факультету – це новий 
етап, нова відповідальність та, звісно, вели-
ка честь.

Доросле життя і перші кроки до успіху. 
Саме таким невеличким, але безумовно 
важливим кроком стала урочиста посвята у 
студенти. Першого вересня разом, як один, 
зібралися всі факультети нашого універси-
тету. Під надихаючі, впевнені промови про-
фесорів всі абітурієнти нарешті вперше від-
чули новий, чаруючий присмак студентства 

та встали на першу сходинку університетсь-
кого життя. Мені здається, що саме ця подія 
дає новим студентам натхнення та стає по-
штовхом для досягнення найвищих цілей.

Однак ще сильніше впливає на студен-
тів перше спілкування із деканом. Готові 
поглинати знання, вони з цікавістю можуть 
дізнатися про всі нюанси університетського 
життя з перших вуст: обов’язки, правила й 
поради. Володимир Володимирович Видо-
бора вміє донести інформацію і надихнути. 
Впевнено та вміло описуючи життя на фа-
культеті, він і не помічає, як студенти стають 
більш упевненими, а в очах з’являється нове 
прагнення – досягти успіху. Адже кредит-
но-економічний факультет готує справжніх 
спеціалістів і гідних людей.

Тож перший день – це день знайомств. 
З новими людьми, з новими правилами і 
звичаями, з новими емоціями та почуття-
ми. Студенство – це нова відповідальність. 
Кожне рішення відіграє пев-
ну роль у житті і впливає на 
майбутнє. Отже, потрібно 
здобувати та примножувати 
нові успіхи, робити все мож-
ливе для здійснення мрій та 
досягнення цілей. І я рада, 
що маю можливість навча-
тися саме в ОНЕУ, адже саме 
цей навчальний заклад дає 
великі перспективи для са-
морозвитку та успіху. Саме 
така атмосфера і саме таке 
оточення, на мою думку, 
є запорукою успіху в май-
бутньому.

Коли вся система нало-

годжена, і коли кожен працює на команду, 
створюється щось велике й гідне. Отже, кре-
дитно-економічний факультет – ідеальний 
механізм, частиною якого тепер є і я. Так, 
гідно зайнявши своє місце, кожен студент 
має можливість створити себе як професіо-
нала та знавця своєї справи.

На завершення хочу сказати, що, звісно, 
всім нам потрібно буде провести у стінах 
університету багато часу, але кожна хвили-
на тут промине із користю. Тож нехай на-
вчальні роки легко та із задоволенням ми-
нають у рідному ОНЕУ. Нехай навчання буде 
гідним, а нові друзі вірними. А роки на кре-
дитно-економічному факультеті наповню-
ються приємними спогадами й корисними 
знаннями.

Карина ГАЛІТА,
студентка 11 групи КЕФ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ
ТА СПІВРОБІТНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ!

ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ
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НАРХОЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ ТАЛАНТЫ
В	этом	году	я	стала	студенткой	первого	курса	финансово-экономического	фа-

культета	 Одесского	 национального	 экономического	 университета.	 При	 выборе	
учебного	 заведения	 я	 обращала	 внимание	 не	 только	 на	 уровень	 образования,	
престижность	 и	 перспективы	 в	 будущем,	 но	и	 на	 культмассовую	жизнь	ВУЗа.	 В	
первые	же	дни	я	поняла,	что	не	ошиблась	в	своем	выборе.	На	протяжении	первых	
недель	я	познакомилась	с	замечательными	ребятами	со	студенческого	клуба	сво-
его	факультета.	А	20	сентября	мне	и	всем	первокурсникам	ОНЭУ	выпала	замеча-
тельная	возможность	познакомиться	с	талантами	студентов	старших	курсов	всего	
университета.

Этот	день	был	очень	холодным,	дождливым	и	ветреным.	Такой	погоды	не	ожи-
дал	никто.	Многих	она	застала	врасплох,	так	как	родной	дом	в	сотнях	километрах	
от	Одессы,	как	и	все	теплые	вещи.	Но	ни	один	первокурсник	моего	факультета	не	
приуныл	и	не	расстроился.	Все	были	решительно	настроены	посетить	долгождан-
ный	концерт	в	Одесском	академическом	русском	драматическом	театре.	Мы	все	
понимали,	что	непременно	должны	быть	там,	поскольку	организован	он	для	нас,	
для	 первокурсников.	 Ведь	 старшекурсники	 приложили	 немало	 усилий	 и	 стара-
ний,	чтобы	достойно	выступить.	Но	мы	шли	не	из-за	того,	что	обязаны.	А	потому,	
что	в	каждом	из	нас	горело	огромное	желание	познакомиться	и	увидеть	то,	о	чем	
нам	так	много	рассказывали.	Мы	хотели	сами	прочувствовать	и	оказаться	внутри	
завораживающей	атмосферы	танцев,	музыки	и	шуток.

Поскольку	погода	нас	не	пугала,	мы	даже	не	задумывались	о	том,	чтобы	пропу-
стить	данное	мероприятие.	В	назначенное	время	я	и	мои	однокурсники	уже	заня-
ли	свои	места	в	чудесном	зале.	Обстановка	была	волнительной,	душевной	и	пья-
нящей.	Время,	которое	у	нас	оставалось	до	начала,	мы	потратили	на	обсуждения	
своих	ожиданий	от	предстоящего	действия.	Наши	разговоры	утихли,	как	только	
зазвучала	музыка	и	на	сцену	начали	выходить	ребята	в	разнообразных	разноцвет-
ных	костюмах.	Но	полностью	речь	у	нас	пропала,	как	только	они	начали	двигаться.	
Нам	и	вправду	не	хотелось	больше	болтать.	Мы	полностью	погрузились	в	этот	мир	
звуков	и	движений.	Больше	пяти	минут	каждый	из	нас	сидел,	не	отрывая	глаз	от	
происходящего.	Не	 хотелось,	 чтобы	музыка	 стихала.	И	 это	было	 только	начало.	
На	протяжении	всего	концерта	со	зрителями	поддерживали	контакт	милые	и	за-
бавные	ведущие.	Они	делали	эту	встречу	еще	теплее,	роднее	и	душевнее.	После	
общего	выхода	факультетов	последовало	нечто	невероятное,	и	я	не	преувеличи-
ваю.	Ребята	выступали	одни	за	другими,	и	все	на	высоте.	Я	не	чувствовала	раз-
ницы	между	факультетами,	мне	нравились	абсолютно	все.	Каждая	из	постановок	

танцев	была	по-своему	интересной.	Мы	все	были	приятно	удивлены	их	уровнем,	
поскольку	многие	из	нас	были	знакомы	лишь	со	школьной	самодеятельностью.	
Но	ОНЭУ	славится	не	только	танцами,	а	еще	и	завораживающими	голосами.	Для	
нас	выступило	несколько	девочек,	пение	которых	на	самом	деле	цепляет	за	душу.	
Они	были	одновременно	нежными	и	выразительными.	От	этого	мурашки	бегали	
по	коже.	Последней	частью	данного	мероприятия	был	КВН.	Мы	здорово	посмея-
лись	над	всеми	забавными	миниатюрами	и	интересными	шутками	ребят,	многие	
из	которых	были	для	нас	новыми.

Немаловажной	частью	концерта	стало	знакомство	со	всеми	секторами	универ-
ситета,	про	которые	мы	уже	кое-что	слышали.	Но	после	данного	представления	
уже	точно	определились,	частью	каких	секторов	хотим	быть,	в	какой	сфере	хотим	
развиваться	и	работать	в	ближайшие	 годы.	Также	мы	увидели	и	узнали	многих	
активистов	ВУЗа,	которые	являются	главами	секторов.	В	настоящее	время	они	слу-
жат	для	нас	примером	для	подражания.	Они	стали	не	просто	старшекурсниками,	
а	старшими	товарищами,	советчиками	и	помощниками.

В	скором	времени	концерт	подошел	к	концу.	Он	прошел	на	одном	дыхании,	
многие	даже	не	заметили.	Мы	с	однокурсниками	покидали	зал	театра	с	двояким	
чувством.	С	одной	стороны,	мы	все	ещё	восторгались	увиденным,	а	с	другой,	было	
грустно,	что	концерт	закончился.	Вот	теперь	молчать	мы	не	могли.	Каждый	выра-
жал	свое	мнение	и	рассказывал	о	впечатлениях.	И	все	они	были	положительными,	
что	меня	совсем	не	удивило.	Естественно,	возникали	небольшие	споры	о	том,	кто	
был	лучшим.	Но	они	быстро	утихали,	поскольку	в	воздухе	царила	только	атмосфе-
ра	дружелюбия,	умиротворения	и	спокойствия.

Напоследок	хочется	сказать	еще	немного	теплых	слов	благодарности	людям,	
которые	приняли	участие	в	организации	и	непосредственно	в	 самом	концерте.	
Они	подарили	всем	первокурсникам	много	приятных	впечатлений,	дали	толчок	
и	огромную	мотивацию	для	подготовки	к	следующему	очень	важному	мероприя-
тию	–	Студенческая	осень	2016.	Вдохновение	для	работы	частично	перешло	к	нам	
от	наших	товарищей.	Я	надеюсь,	что	это	благоприятно	воздействует	на	результат,	
а	концерт	будет	не	хуже	смотрин.	Потому	что	мы	уже	хоть	и	немного,	но	уже	се-
мья,	в	которой	царят	исключительно	дружеские	отношения.

Татьяна МИЛЕВА, 
студентка 12 группы ФЭФ

Настал	день	долгожданных	смотрин	для	1	курса,	и	я	изначально	знала,	что	там	
будет,	так	как	уже	не	раз	была	и	на	студ.	осени,	и	на	студ.	весне,	и	на	Мисс.	Но	в	
этот	раз	я	была	там	в	качестве	студентки	ОНЕУ.

Сначала	был	общий	выход	студенческого	актива	всех	факультетов,	это	был	за-
вораживающий	танец,	от	которого	трудно	было	отвести	взгляд.	Нам	представили	
каждый	факультет,	и	после	этого	началось	самое	интересное.	Обычно	такие	ме-
роприятия	проходят	в	виде	конкурса,	который	состоит	из	трех	номинаций:	танец,	
вокал	и	КВН.	В	каждой	номинации	выбирают	своего	победителя.	Но	на	смотринах	
старшекурсники	 продемонстрировали	 нам,	 какой	 эмоциональной,	 интересной,	
энергичной	и	драйвовой	бывает	студенческая	жизнь.

Когда	ты	сидишь	в	зале,	глядя	на	выступающих,	ты	переживаешь	не	меньше	
их	и	хочешь	всеми	силами	их	поддержать.	Особенно	запомнилось	выступление	
девушки,	которая	настолько	красиво	и	завораживающе	пела,	что	почти	весь	зал	
включил	фонарики,	и	я	почувствовала	себя	будто	в	сказке.	Это	было	неимоверно	
прекрасно.	Первокурсники	поддерживали	 свой	факультет	 разными	кричалками	

и	аплодисментами,	чтобы	вселить	еще	большую	уверенность	в	тех,	кто	стоит	на	
сцене.	Потому	что	они	знали,	что	совсем	скоро	будут	на	их	месте	защищать	честь	
своего	факультета.

Танец,	вокал	и	КВН	абсолютно	отличаются	своим,	скажем	так,	характером.	Если	
в	вокале	ты	полностью	погружаешься	в	атмосферу,	начинаешь	чувствовать	душой	
и	думать	о	чем-то	своем,	то	в	танце	тебе	будет	совсем	не	до	этого.	Тебе	захочется	
встать	и	начать	танцевать	с	теми,	кто	на	сцене.	А	в	КВНе	можно	просто	расслабить-
ся	и	получить	удовольствие	от	услышанного.

Я	осталась	очень	довольна	смотринами	и	мне	было	безумно	приятно	поддер-
живать	 свой	 факультет.	 Это	 были	 совершенно	 новые	 ощущения,	 море	 эмоций,	
удовольствия	и	позитива	на	весь	оставшийся	вечер.

 Александра КЛЫЧЁВА,
студентка 11 группы КЭФ

А	вы	знали,	что	ФЭУП	–	самый	луч-
ший	факультет?	Почему?	А	потому,	что	

таких	многогранных,	 активных,	целеу-
стремленных	 и	 интеллектуальных	 лю-
дей	не	найти	больше	нигде.	Мы	ведем	
активную	студенческую	жизнь:	«Визит-

ки»,	 «Смотрины»,	 «Что?	 Где?	Когда?».	
И	это	только	начало!	

К	 слову	 о	 «Смотринах»,	 которые	
проходили	 20-го	 сентября.	 Яркие	 и	
мощные	 выступления	 каждого	 из	
участников,	 бурная	 поддержка	 зрите-
лей	 и	 приятная	 атмосфера	 оставили	
неизгладимое	 впечатление	 от	 проис-
ходящего.	Была	заметна	хорошая	под-
готовка	к	мероприятию,	что	так	же	по-
влияло	на	всеобщую	картину.	

Не	было	еще	ни	одного	дня,	что	бы	
я	пожалела	о	выборе	факультета	и	спе-
циальности.	 Моя	 студенческая	 жизнь	
достаточно	интересна,	во	многом	бла-
годаря	 активной	 занятости	 во	 всевоз-
можных	 конкурсах	 и	 мероприятиях	
ФЭУПа.	 И	 со	 мной,	 думаю,	 согласятся	
многие.

Екатерина ЗАДНЕПРЯНАЯ, 
студентка13 группы ФЕУП

27	 сентября	 2016	 года	 прошел	 са-
мый	 долгожданный	 конкурс	 для	 пер-
вокурсников	 –	 «Визитка	 группы»,	 в	
котором	 необходимо	 было	 показать	
свою	сплоченность	и	таланты.	Каждая	
из	групп	проявила	себя	прекрасно	по-
ставленным	 танцем,	 смешными	 сцен-
ками,	 а	 кто-то	 даже	 объединил	 все	 в	
одном	выступлении.

По	 результатам	 жюри	 ребята	 из	
17	 группы	ФЕУП	 заняли	 первое	место	
и	 стали	 победителями	 конкурса.	 Вто-
рое	 место	 досталось	 16	 группе	 ФЕУП,	
а	 третье	–	14	 группе	ФЕУП.	В	который	
раз	первокурсники	подтвердили,	что	в	
нашем	 университете	факультет	 эконо-
мики	и	управления	предприниматель-
ством	 –	 самый	 инициативный	 и	 твор-
ческий!

Немаловажным	 событием	 также	
было	 награждение	 лучших	 студентов	
предыдущего	 семестра	 –	 тех,	 кто	 не	
только	 достиг	 высоких	 результатов	 в	
учёбе,	но	и	показал	свой	талант	в	том	
или	ином	деле.

Анастасия БУДНИЦКАЯ, 
Ирина ПУШИНА, 

студентки 25 группы ФЕУП

День	первокурсника	–	это	один	из	самых	первых	
праздников	в	жизни	новоиспечённых	студентов	ФМЭ.	
Он	позволяет	им	ближе	познакомиться	с	университе-
том,	 старшими	 студентами	и	друг	 с	другом.	Каждая	
группа	учится	работать	в	команде.	

Вот	 и	 в	 этот	 раз	 внутренний	
дворик	 нашего	 учебного	 корпуса	
был	 заполнен	 студентами.	 Для	
первокурсников	 были	 придума-
ны	 самые	 разнообразные	 и	 ин-
тересные	 конкурсы.	 Они	 с	 удо-
вольствием	 участвовали	 в	 них,	
быстро	 решали	 поставленные	
перед	ними	задачи,	действовали	
очень	слажено.	За	каждую	победу	
группа	получала	небольшой	приз.	
Перед	 старшекурсниками	 и	 ор-
ганизаторами	 праздника	 стояла	

главная	задача	–	задейство-
вать	как	можно	больше	сту-
дентов.	И	у	них	это	отлично	

получилось.	
В	 дальнейшем	 общении	 первокурсники	 расска-

зали,	что	они	выбрали	ОНЭУ	из-за	того,	что	это	один	
из	 самых	престижных	вузов	с	высоким	уровнем	об-
разования.	А	сейчас	они	еще	узнали,	что	у	нас	очень	

весёлая	 и	 культурно	 разнообраз-
ная	 студенческая	 жизнь.	 Теперь	
они	 уверены,	 что	 сделали	 пра-
вильный	 выбор.	 День	 первокур-
сника	для	нас	всегда	радость,	ве-
селье	и	счастливые	улыбки	наших	
новичков!

Вероника КОЛОМИЕЦ, 
студентка 23 группы ФМЭ

ВИЗИТКИ ГРУПП ПЕРВОГО КУРСА

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА НА ФМЭ
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НАРХОЗ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА
НАРХОЗ – ЭТО КРУТО!

НОВАЯ СЕМЬЯ – НАРХОЗ

Когда	я	пришла	на	день	открытых	дверей	в	Одесский	национальный	экономи-
ческий	университет,	то	почувствовала,	что	это	именно	моё.	Мне	нравилось	здесь	
всё,	начиная	от	входной	двери	и	заканчивая	столовой.	И	всё,	после	этого	визита	я	
уже	серьёзно	была	настроена	именно	на	этот	ВУЗ.

Конечно,	момент	поступления	и,	как	бы,	шаг	в	новую	жизнь	–	это	все	жутко	
волнительно.	Но	больше	всего	я	переживала	о	том,	как	меня	примут	в	группе	и	
в	самом	университете.	Но	всё	прошло	просто	чудесно,	я	попала	в	среду,	в	кото-
рой	каждый	день	приносит	массу	удовольствия.	Царящая	здесь	атмосфера	кружит	
голову.	Преподаватели	не	просто	пытаются	вложить	в	наши	головы	знания,	они	
развивают	наше	мышление,	постоянно	вводят	нас	в	дискуссию,	и	это	очень	круто!	

Но	если	быть	предельно	честной,	то	подкупила	в	этом	ВУЗе	меня	сама	студен-
ческая	жизнь.	Всё	настолько	красочно	и	разнообразно,	что	ты	даже	не	успеваешь	
передохнуть	от	одного	мероприятия,	как	тебе	в	спину	дышит	следующее.	И	это	
настолько	здорово	и	весело,	что	даже	нет	никакой	усталости,	а	только	желание	
идти	вперед.

И	я	надеюсь,	что	дальше	все	будет	двигаться	в	таком	же	ритме	и	в	том	же	на-
правлении.	И	в	завершение	я	хочу	сказать:	«НАРХОЗ	–	это	круто!».

Яна ВЛАСЕНКО, 
студентка 17 группы ФЭУП

«С	первых	дней	обучения	на	ФЭУПе	я	поняла,	что	это	моё!	Первые	занятия	в	
университете	не	обманули	моих	ожиданий.	Уже	с	первого	дня	у	меня	появилось	
много	интересных	знакомств.	Отдельного	внимания	заслуживают	Настя	Будниц-
кая	и	Ира	Пушина	(кураторы	нашей	группы).	Именно	благодаря	им	наша	группа	
стала	 сплоченной.	 Это	 помогло	 нам	 войти	 в	 первую	 тройку	 лидеров,	 когда	мы	
представляли	нашу	группу	на	факультете.	Уже	сейчас,	обучаясь	всего	лишь	месяц	
в	 университете,	 я	понимаю,	что	не	ошиблась	в	 своём	выборе.	Я	 уверена,	 что	в	
Нархозе	очень	круто».

Анна ШЕЛЕХОВА, 
студентка 16 группы ФЕУП

«Познакомившись	с	ребятами,	мы	стали	большой,	дружной	и	любящей	семьей.	
И	первым	беспокойством	было	выступление	на	визитке.	Это	были	переживания	и	
старания	аж	до	дрожи.	В	те	моменты	я	поняла,	насколько	мы	уверенны,	тверды,	
как	гранит,	и	готовы	не	только	побеждать,	но	и	двигаться	к	новым	открытиям».

Елена РЖЕПИШЕВСКАЯ, 
студентка 16 группы ФЕУП

Перед	 поступлением	 я	 посетила	 три	 университета:	 Политех,	 Мечникова	 и	
Одесский	 национальный	 экономический	 университет.	 Первым	 был	 Политех,	
учебный	корпус	и	студенты	которого	мне	не	очень	понравились.	Затем	я	поехала	
в	университет	Мечникова.	Как-то	тоже	оказалось	«не	моё».	Но,	войдя	в	главный	
корпус	Нархоза,	я	сразу	поняла,	что	хочу	здесь	остаться.	Мне	понравилось	всё:	и	
красивое	здание,	и	приятное	отношение	ко	мне,	и	даже	очень	доброжелательный	
охранник.	 На	 входе	меня	 встретил	 предста-
витель	 факультета	 экономики	 и	 управления	
предпринимательством	и	рассказал	обо	всех	
факультетах	 и	 перспективах,	 которые	 меня	
могут	 ожидать	 в	 будущем	 после	 окончания	
этого	ВУЗа.

И	сейчас	я	–	студентка	1	курса	учетно-эко-
номического	факультета	ОНЭУ!	Правда,	учусь	
не	 в	 главном	 корпусе,	 как	 думала	 до	 этого.	
Но,	когда	я	увидела	наш	4	корпус,	то	поняла,	
что	мне	всё	подходит.	Здесь	очень	душевно.	
Наши	 кураторы,	 преподаватели	 и	 студенты	
старших	курсов	с	радостью	помогают	и	дают	
много	советов.

За	этот	месяц	учебы	в	моей	жизни	всё	из-
менилось.	Сейчас	идёт	подготовка	к	Студен-
ческой	 осени.	 Я	 попала	 в	 один	 из	 секторов	
самоуправления,	 уже	 нахожусь	 в	 команде	
«Enactus»	и	стала	редактором	группы	«ОНЭУ	
(НАРХОЗ)».	 Моя	 жизнь	 стала	 намного	 раз-
нообразней	и	интересней.	Я	уже	активно	во	
всем	 принимаю	 участие.	 И	 самое	 главное,	
что	мне	всё	это	безумно	нравится.

Я	ни	капельки	не	жалею	о	том,	что	поступила	именно	в	ОНЭУ,	потому	что	пе-
редо	мной	открылось	много	нового:	увлекательная	студенческая	жизнь,	перспек-
тивы	 и	 возможности.	 Я	 полностью	 уверена,	 что	 эти	 5	 лет	 будут	 очень	 яркими,	
насыщенными	и	незабываемыми.	С	 гордостью	могу	 заявить,	что	УЭФ	–	лучший	
факультет!!!

Мария ШЕРСТЮК,
 студентка 11 группы УЭФ

В	первый	раз	я	могла	прочувствовать	атмосферу	нашего	университета	во	вре-
мя	встречи	с	деканом	и	нашими	кураторами.	С	уверенностью	могу	сказать,	что	нас	
сразу	же	приняли	в	большую	семью	факультета.	Ребята	со	старших	курсов	расска-
зывали	о	различных	мероприятиях	и	студенческой	деятельности.	Каждый	из	нас	
вступил	в	подходящий	сектор,	где	можно	максимально	проявить	себя.	Потом	на-
чалась	учеба.	Хочу	сказать,	что	в	нашем	учебном	корпусе	царит	очень	дружеская	

атмосфера.	В	первые	недели	очень	выручали	
кураторы,	к	которым	можно	было	обратиться	
в	любую	секунду	и	по	любым	вопросам.	Пре-
подаватели	 учат	 нас	 не	 просто	 отдельным	
знаниям,	но	и	умению	использовать	их	в	ре-
альной	жизни.	И	конечно	сама	студенческая	
жизнь:	 такая	 разная,	 веселая	 и	 подходящая	
каждому.	

В	общем,	я	очень	рада,	что	выбрала	имен-
но	этот	ВУЗ	и	именно	этот	факультет.

Надежда СКАЛОЗУБ, 
студентка 11 группы УЭФ

Нархоз…	Для	 кого-то	 –	 это	 просто	назва-
ние	университета,	но	точно	не	для	меня.	Это	
слово	вызывает	у	меня	неоднозначные	эмо-
ции.	 Вся	 история	 началась	 с	 1-го	 сентября.	
Я	 очень	 переживала,	 как	 всё	 произойдет,	
каким	будет	знакомство	с	группой,	препода-
вателями.	 Но	 всё	 было	 на	 высшем	 уровне.	
Хороший	 профессорско-преподавательский	

состав	университета,	добрые	и	отзывчивые	одногруппники,	которые	поддержат	
в	трудную	минуту	и	дадут	хороший	совет.	И	вот	уже	месяц,	как	я	учусь	в	этом	уни-
верситете.	И	за	всё	это	время	я	ни	разу	не	пожалела	о	своём	выборе.	С	каждым	
днём	моя	уверенность	возрастает.	Каждый	новый	день	несёт	в	себе	море	эмоций	
и	впечатлений!	И	вообще,	Нархоз	–	это	круто!

Светлана РУСЕВА, 
студентка 11 группы УЭФ
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50-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИєМСТВА
15	 та	 16	 вересня	 2016	 року	 кафедра	

економіки	 підприємства	 відзначила	 своє	

50-річчя	 одразу	 двома	 подіями:	 ювілей-
на	 міжнародна	 науково-практична	 кон-
ференція	 та	 святковий	 концерт.	 Урочисте	
відкриття	 V	 ювілейної	 Міжнародної	 науко-
во-практичної	 конференції	 «Економіка	 під-

приємства:	 сучасні	 проблеми	 теорії	 та	
практики»,	 присвяченої	 50-річчю	 кафедри	
економіки	підприємства,	відбулось	у	голов-
ному	 корпусі	 ОНЕУ	 у	 великому	 актовому	
залі	за	участю	керівництва,	співробітників	та	
студентів	 Одеського	 національного	 еконо-
мічного	університету,	учасників	конференції	
та	гостей	кафедри	ЕП.	Відкрив	конференцію	
завідувач	 кафедри,	 д.е.н.,	 професор	 Янко-
вий	О.	Г.	

З	 промовою	 виступили	 ректор	 ОНЕУ	
Звєряков	М.	І.,	проректор	з	наукової	роботи	
Ковальов	А.	 І.,	 декан	факультету	 економіки	
та	управління	підприємництвом	Ляліков	С.	В.

Привітати	 кафедру	 з	 ювілеєм	 прийшло	
багато	її	друзів.	На	святкуванні	50-річчя	рідної	
кафедри	разом	 зібралися	 завідувачі	 кафедри	
ЕП	різних	років:	к.е.н.,	професор	Граждан	В.	Д.,	
к.е.н.,	професор	Дяченко	Л.	Е.,	д.е.н.,	професор	
Янковий	О.	Г.,	а	також	викладачі	кафедри	різ-
них	поколінь,	у	 тому	числі	ветерани	кафедри	
Никифоренко	А.	Т.,	Бахвалова	Н.	А.,	Сабадирь-
ова	А.	Л.	Ветеранів	кафедри	було	нагороджено	
почесними	грамотами.	

З	 поздоровленнями	 та	 щирими	 поба-
жаннями	 подальшого	 розквіту	 на	 день	 на-
родження	до	кафедри	завітали	студенти	спе-
ціальності	«Економіка	підприємства»	різних	
курсів.	Вони	дуже	креативно	підійшли	до	ви-
бору	подарунків.	Це	були	веселі	кіноролики	
за	 участю	 студентів	 та	 викладачів	 кафедри,	
цікаві	 номінації	 для	 кожного	 викладача	 ка-
федри	ЕП,	українські	народні	та	естрадні	пі-
сні.	Студенти	5-го	курсу	створили	і	подарува-
ли	рідній	кафедрі	логотип	та	заспівали	гімн	
кафедри	ЕП.	

На	ювілейне	святкування	прийшли	й	ас-
піранти	кафедри	та	випускники	минулих	ро-
ків.	Прекрасний	конферанс	ювілейного	кон-
церту	здійснював	випускник	та	в	минулому	
викладач	кафедри	ЕП	Чистов	Ю.	І.

У	 промовах	 виступаючих	 було	 відзна-
чено	 вклад	 кафедри	 ЕП	 у	 розвиток	 науки	
та	освіти.	Розвиток	колективу	кафедри	еко-
номіки	 підприємства	 має	 довгу	 і	 яскраву	
історію,	яка	починається	з	1966	р.	–	 	року	її	
народження.	У	60-ті	роки	минулого	сторіччя	
Одеський	 кредитно-економічний	 інститут	
зазнав	бурхливих	змін.	Відповідаючи	на	ви-
моги	 економічних	 реформ	 того	 часу,	 ство-
рювались	нові	факультети	 та	нові	 кафедри.	
Так,	з	кафедри	народногосподарського	пла-
нування	і	галузевих	економік	були	створені	
кафедри	народногосподарського	плануван-
ня	і	кафедра	економіки	й	організації	проми-
слового	 виробництва	 (нині	 кафедра	 еконо-
міка	підприємства).	

Перший	 колектив	 кафедри	 економіки	
й	 організації	 промислового	 виробництва	
поєднав	 високопрофесійних	 викладачів,	
досвідчених	фахівців	з	питань	господарської	
діяльності	підприємств,	а	також	найкращих	
випускників	 ОКЕІ.	 На	 чолі	 кафедри	 стала	
талановитий	 керівник,	 видатний	 економіст	
та	 досвідчений	 викладач,	 доцент,	 перший	
декан	 планово-економічного	
факультету	 Охлоповська	
Вікторина	Іванівна.

Завдяки	 ініціативі,	
знанням	 та	 постійній	
напруженій	діяльно-
сті	 першого	 колек-
тиву	кафедри	була	
створена	 власна	
наукова	 школа	
економіки	 підпри-
ємства,	 яку	 сприй-
няли	 та	 розвинули	
наступні	 поколін-
ня	 викладачів	
кафедри.	 Вона	
продовжує	 свій	
розвиток	 і	 нині.	 Також	
були	закладені	добрі	тради-
ції	 у	 сфері	 викладання,	
пов’язані	з	розробкою	та	
використанням	активних	
методів	навчання.	

Окрім	 канд.	 екон.	 наук,	 доцента	 Охло-
повської	 В.	 І.	 у	 джерел	 заснування	 кафедри	
стояли	представники	ОКЕІ	Мінаті	Л.	В.,	Стад-
ник	 А.	 В.,	 Шляхова	 Л.	 С.,	 Мартинюк	 В.	 К.;	
працівники	фінансових	органів	Стець	М.	Ф.	,	
Корнієнко	Є.	М.;	економіст	Одеської	взуттєвої	
фабрики,	 випускниця	 інституту	 Дяченко	 Л.	
Е.;	 заступник	 голови	Одеського	міського	 ви-
конкому	Новіков	С.	 С.;	 випускники	 інституту	
Осипов	В.	І.,	Ягодзинський	А.	Й.,	Граждан	В.	Д,	
Никифоренко	А.	Т..	У	подальші	60–80-ті	роки	
склад	викладачів	кафедри	поповнили	Соєнко	
В.	А.,	Кігель	Є.	О.,	Прихно	В.	П.,	Довгаль	Б.	Т.,	
Бодрова	З.	П.,	Яблокова	Н.	Б.,	Бахвалова	Н.	А.	

З	початку	свого	заснування	і	до	1990	р.	ка-
федра	здійснювала	підготовку	і	випуск	фахів-
ців	зі	спеціальності	«Планування	промисло-
вості».	 Особливістю	 викладання	 дисциплін	
викладачами	 кафедри	 було	 наголошення	
на	 гармонійному	 поєднанні	 теоретичної	
та	 практичної	 підготовки	 фахівців,	 	 наданні	
кваліфікації	майбутнім	керівникам,	яких	по-
требують	підприємства	народного	господар-
ства	 країни.	 Задля	цього	 серед	 інших	 видів	
занять	 з	 курсу	 «Організація	 і	 планування	
діяльності	 підприємств»	 значне	 місце	 зай-
мали	практичні	заняття	з	формування	плану	
розвитку	підприємства	(техпромфінплану).	У	
процесі	його	розробки	студенти	поповнюва-
ли	знання,	розвивали	вміння	і	навички	фор-
мування	економічних	заходів	з	урахуванням	
їх	 взаємозв’язків	 та	 взаємовпливу,	 а	 також	
аналізу	діяльності	підприємства	в	планово-
му	періоді.

Посиленню	практичної	підготовки	спри-
яло	проходження	тривалої	виробничої	пра-
ктики	на	підприємствах	України,	під	час	якої	
студенти	 залучались	 до	 науково-дослідної	

роботи.	 Вони	 збирали	 й	 аналізували	 еко-
номічну	 інформацію	 для	 курсових	 робіт,	
наукових	 доповідей,	 виконували	 завдання	
кафедри	 зі	 збору	 й	 обробки	 матеріалів	 з	
проблемних	питань	кафедральних	наукових	
досліджень.

Науково-дослідна	 робота	 кафедри	
здійснювалася	 за	 такими	 напрямами:	 еко-
номічні	 проблеми	 науково-технічного	 про-
гресу,	 вдосконалення	 економічної	 роботи	
на	 підприємствах	 промисловості	 з	 метою	
підвищення	 ефективності	 їх	 діяльності,	
впровадження	госпрозрахунку	в	підрозділах	
підприємств	 тощо.	 Під	 керівництвом	 за-
відувача	кафедри	Охлоповської	В.	 І.	прово-
дились	дослідження	за	кафедральною	нау-
ковою	 темою	 «Ефективність	 використання	
основних	 фондів	 машинобудування».	 Ре-
зультати	 досліджень	 упроваджувалися	 на	
підприємствах	 машинобудування	 м.	 Одеса	
та	інших	регіонів.	

Значна	 частина	 викладачів	 кафедри	
постійно	 працювала	 над	 виконанням	 го-
спрозрахункових	тем	у	межах	створених	при	
інституті	 науково-дослідних	 лабораторій	
(НДЛ):	 НДЛ	 Міністерства	 машинобудуван-
ня	для	легкої	 та	 харчової	 промисловості	 та	
галузевої	 НДЛ	 Міністерства	 легкої	 проми-
словості	України.	Викладачі	кафедри	разом	

зі	 співробітниками	 лабораторії	 брали	
активну	участь	у	підготовці	підпри-
ємств	для	переходу	на	нові	умови	

планування	 та	 економічного	
стимулювання.

З	 метою	 посилення	
взаємопроникнення	
і	 взаємного	 збага-
чення	 економічної	
теорії	 та	 практики	
викладачі	 кафедри	
разом	 із	 праців-
никами	 підпри-
ємств	 регуляр-
но	 проводили	

науково-практичні	
конференції,	 на	

яких	практики	вироб-
ництва	знайомились	з	останніми	

досягненнями	 еконо-
мічної	 науки,	 а	 вчені	
кафедри	–	з	назрілими	
проблемами	 органі-

зації	 та	 вдосконалення	 управління	 вироб-
ництвом.	 Результати	 наукових	 досліджень	
публікувались	у	республіканських	виданнях,	
в	 інститутському	 науковому	 збірнику	 «Го-
спрозрахунок,	фінанси	і	кредит».

Перший	колектив	кафедри	ЕП	став	міц-
ним	коренем	наукового	древа.	Усі	наступні	
покоління	кафедри	продовжували	та	розви-
вали	 наукові	 та	 методичні	 традиції,	 закла-
дені	її	первопроходцями.

Сучасні	 наукові	 дослідження	 кафедри	
ЕП	 розгортаються	 у	 напрямках	 управління	
конкурентоспроможністю	 підприємства	 та	
економіки	 відновлювальної	 енергетики.	
Невід’ємною	 частиною	 навчального	 про-
цесу	стали	ділові	 ігри.	Кафедра	ЕП	є	одним	
із	 засновників	 та	 розробників	 навчаль-
но-тренінгового	 підприємства	 «Супер-Но-
ва»	 для	 проведення	 міждисциплінарного	
тренінгу	студентів	3-го	та	4-го	курсів.	

Колектив	 кафедри	 ЕП	 бере	 активну	
участь	 у	 розвитку	 міжнародної	 співпраці	
ОНЕУ.	Завдяки	цьому	студенти	ФЕУП	відвіда-
ли	 університети	 провідних	 європейських	
країн:	 Німеччини,	 Італії	 та	 Польщі.	 У	 2016-
2017	навчальному	році	вони	отримали	мож-
ливість	 навчатися	 за	 міжнародною	 україн-
сько-німецькою	 магістерською	 програмою	
з	 отриманням	 подвійних	 дипломів	 за	 спе-
ціальністю	«Економіка	підприємства».

Проведення	 щорічної	 Міжнародної	 на-
уково-практичної	 конференції	 стало	 новою	
традицією	кафедри	ЕП.	

Засідання	секцій	V	ювілейної	Міжнарод-
ної	науково-практичної	конференції	«Еконо-
міка	 підприємства:	 сучасні	 проблеми	 теорії	
та	практики»,	присвяченої	50-річчю	кафедри	
економіки	 підприємства,	 відбулося	 у	 ком-

фортабельних	конференц-залах	готелю	«Вік-
торія».	

Зі	 вступним	словом	виступив	проректор	
з	наукової	діяльності	ОНЕУ,	д.е.н.,	професор	
Ковальов	А.	І..	Він	порушив	питання	перспек-
тиви	 розвитку	 Одеського	 	 регіону,	 стратегії	
розвитку	 Одеської	 області	 та	 міста	 Одеса,	
яка	 трансформується	 та	 пристосовується	 до	
сучасних	 умов	 господарювання,	 наголосив	
про	 зростання	 ролі	 фахівців-економістів	 у	
розробці	бізнес	планів	 інвестиційних	проек-
тів.	

З	 титульними	 доповідями	 виступили	
д.е.н.,	 професор	 Яковлєв	 А.І.	 з	 НТУ	 «Хар-
ківський	 політехнічний	 інститут»	 (Україна),	
д.е.н.,	 професор	 Шиян	 Д.	 В.	 з	 Харківського	
національного	економічного	університету	ім.	
Семена	Кузнеця	(Україна),	доктор	економіки	
Таушанжи	 К.	 П.	 з	 Державного	 університету	
м.	 Комрата	 (Республіка	 Молдова),	 а	 також	
д.е.н.,	професор	Бараннік	Л.	Б.	з	Університету	
митної	справи	та	фінансів	(Україна).

На	 конференції	 було	 заслухано	 48	
доповідей	 за	 виділеними	 науковими	
напрямками	 й	 розглянуто	 головні	 напрями	
сучасної	 економічної	 політики,	 спрямованої	
на	 формування	 системи	 антикризових	
заходів	оздоровлення	української	економіки.

У	 заключному	 слові	 завідувач	 кафедри	

економіки	 підприємства	 ОНЕУ,	 д.е.н.,	 про-
фесор	Янковий	О.	Г.	зауважив,	що	на	конфе-

ренції	здійснено	обговорення	широкого	кола	
проблем	та	розроблено	конкретні	рекомен-
дації	 з	 підвищення	 якості	 продукції	 та	 кон-
курентоспроможності	підприємства,	удоско-
налення	 сучасних	 технологій	 управління	 на	
підприємстві,	 формування	 сприятливого	 ін-
вестиційного	клімату	в	Україні.	Він	висловив	
слова	 подяки	 всім	 	 учасникам	 конференції	
за	 плідну	роботу	 та	 запросив	до	подальшої	
співпраці.

Обидва	дні	святкування	ювілею	кафедри	
економіки	підприємства	були	насичені	одно-
часно	напруженою	працею,	цікавими	науко-
вими	дискусіями	та	святковим	настроєм.	

На	 завершення	 разом	 із	 побажаннями	
довгих	 плідних	 років	 існування	 й	 успіхів	 у	
майбутньому	 хочеться	 навести	 слова	 пісні,	
що	звучала	на	святковому	концерті	на	честь	
50-річчя	кафедри	ЕП:

«Юбилейный день рождения, но мы 
молоды душой.

Пожелаем вдохновения нашей кафедре 
родной!»

О.П.ГОРЛОВА, 
старший викладач кафедри ЕП

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Коротка	довідка:
Ім’я	при	народженні:	кафедра	економіки	

і	організації	промислового	виробництва
Ім’я	 поточне:	 кафедра	 економіки	

підприємства	(з	1998	року)
Рік	народження:	1966	рік
Місце	 народження:	 м.	 Одеса,	 УРСР	 (з	

1991	року	–	Україна)
Альма-матер:	 Одеський	 кредитно-

економічний	інститут
Батьківський	 структурний	 підрозділ:	

кафедра	 народногосподарського	
планування	і	галузевих	економік
Кількість	співробітників:	29	осіб	(2016)
Середній	вік	співробітників:	39	років

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ ЕП

Фото 1. Виступ студентів 6-го 
курсу спеціальності «Економіка 
підприємства» на ювілейному 

концерті кафедри ЕП

Фото 2. Генеологічне древо 
кафедри економіки підприємства

Фото 3. З днем народження, 
кафедра економіки підприємства!

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Економіка підприємства: сучасні про-
блеми теорії та практики»

(за п’ять років):
• Україна
• Польща
• Німеччина
• Білорусія
• Росія
• Молдова
• Туреччина
• Угорщина
• США
• Канада
• Іракський Курдистан

к.е.н.,	доцент	
В.	І.	Охлоповська

к.е.н.,	професор	
В.	Д.	Граждан

к.е.н.,	доцент	
Л.	С.	Шляхова

к.е.н.,	професор	
Л.	Е.	Дяченко

д.е.н.,	професор	
В.	І.	Осипов

д.е.н.,	професор	
О.	Г.	Янковий
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ЩО ВІДРІЗНЯє СТУДЕНТІВ ОНЕУ ВІД ІНШИХ СТУДЕНТІВ?

ФЭУП – ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА НБУ: ЦІЛІ ТА ВИКЛИКИ

ЯРМАРКА НА ФМЭ

Одеський	національний	економічний	університет	–	неординарний	і	непростий	
університет.	 І	 тому	зовсім	не	схожий	на	всі	 інші	вищі	навчальні	заклади.	У	чому	
ж	його	відмінність?	Звичайно,	це	наші	студенти.	Саме	вони	є	генератором	нових	
ідей,	проектів,	поглядів	та	інших	різноманітних	вагомих	нововведень.	

Активне	 студентство	 ОНЕУ	 прагне	 до	 динамічної	 діяльності,	 спрямованої	 на	
вдосконалення	та	проведення	як	навчальних,	так	і	позанавчальних	заходів.	Тому	
цей	навчальний	рік	також	не	розпочався	без	приємних	сюрпризів.	Окрім	організа-
ції	традиційних	у	нашому	університеті	заходів	і	проектів	студентський	актив	ОНЕУ	
впродовж	місяця	 інтенсивно	 й	 наполегливо	 працював	 над	 запуском	ще	 одного	
проекту,	який	отримав	багатообіцяючу	назву	–	«Телебачення	ОНЕУ».	На	світово-
му	відеохостингу	YouTube	в	мережі	Інтернет	уже	створено	канал	Одеського	націо-
нального	економічного	університету.	 І	саме	зараз	готується	дебютне	відео	кана-
лу,	яке	стане	інтерактивною	візитною	карткою	нашого	улюбленого	Нархозу.	Після	
цього	очікується	створення	великої	кількості	відео	на	найрізноманітніші	теми,	які	
будуть	пов’язані	з	останніми	новинами	та	подіями	на	факультетах	і	загалом	в	уні-
верситеті,	заходами,	подорожами	та	з	іншими	цікавими	студентам	темами.	Таким	

чином,	будь-який	користувач	Інтернету	без	особливих	зусиль	зможе	дізнатися	ба-
гато	чого	цікавого	про	ОНЕУ	і	його	активних	й	успішних	студентів.	

Уважно	слідкуйте	за	новинами	в	групах	Нархозу:	https://vk.com/oneu_odessa;	
https://vk.com/i_love_narhoz,	щоб	не	пропустити	одну	з	найголовніших	подій	цьо-
го	року	–	запуск	проекту	«Телебачення	ОНЕУ»!	

Ми	впевнено	та	неухильно	йдемо	вперед!	І	неодноразово	доводимо	всім,	що	
студенти	 Одеського	 національного	 економічного	 університету	 є	 не	 тільки	 май-
бутніми	професіоналами	своєї	справи,	які	досконало	володіють	теоретичними	та	
практичними	знаннями	у	сфері	економіки,	а	й	всебічно	розвиненими,	неймовірно	
творчими,	креативними,	 ідейними,	активними	й	успішними	молодими	людьми,	
які	орієнтовані	на	максимум	у	своїй	діяльності.	

Єлизавета ХОДОРОЗЯ,
студентка 21 групи КЕФ

Вы	думаете,	что	учеба	в	экономическом	ВУЗе	не	
может	быть	яркой	и	интересной?	Вам	кажется,	что	вы	
потратите	 5	 лет	 своей	жизни	 ради	 бесполезной	 бу-
мажки	с	надписью	«Диплом»	абсолютно	зря?	И	все,	
что	ждет	вас	впереди,	–	зубрежка	скучных	терминов	
и	решение	 типичных	задач?	Может	быть,	но	 только	
не	в	ОНЭУ.	

Наш	университет	делает	все,	чтобы	студенты	могли	
развиваться	в	различных	направлениях	и	проводить	
свой	 досуг	 максимально	 захватывающе.	 И	 факуль-
тет	экономики	и	управления	предпринимательством	
может	по	праву	считаться	лидером	молодежной	ак-
тивности	 на	 этом	 празднике	 жизни.	 Хочешь	 писать	
статьи	и	делать	афиши	–	PR-сектор	ждет	тебя;	хочешь	
создавать	 крутые	мероприятия	 –	милости	 просим	 в	

орг.	комитет;	шутки,	песни,	танцы,	сцена	–	двери	студ.	
клуба	всегда	открыты	для	любого	студента.	

Летние	лагеря	и	базы	отдыха,	студенческие	вече-
ринки	или	научные	конференции,	социальное	пред-
принимательство	и	дебаты	–	в	этом	университете	лег-
ко	найдется	занятие	в	разной	сфере	и	на	любой	вкус.	
Одесский	 национальный	 экономический	 универси-
тет,	в	особенности	ФЭУП,	подарил	мне	возможность	
развиваться	и	искать	себя.	Так	что,	университет	–	это	
не	только	высшее	образование.	По	крайней	мере,	не	
у	нас.

Дарья УПЕРЕНКО, 
студентка 25 группы ФЕУП

30	 вересня	 2016	 року	 у	 Великому	 актовому	 залі	
була	 прослухана	 лекція	 заступника	 Голови	 Націо-
нального	банку	України	Дмитра	Сологуба.	Тема	лекції	
«Монетарна	політика	НБУ:	цілі	та	виклики»	виявилась	
досить	цікавою,	а	головне	–	актуальною.

Як	 нам	 відомо,	 основним	 завданням	 Централь-
ного	банку	будь-якої	країни	є	підтримка	стабільності	
національної	 грошової	 одиниці.	 Зрозуміло,	що	Цен-

тральні	банки	формують	грошово-кредитну	політику,	
виходячи	з	їхніх	пріоритетних	задач.	

Дмитро	 Сологуб	 нагадав	 нам,	 що	 Національний	
банк	 України	 для	 досягнення	 та	 підтримки	 цінової	
стабільності	з	другої	половини	2015	року	застосовує	
режим	 інфляційного	 таргетування.	Суть	цього	режи-
му	 полягає	 у	 встановленні	 та	 досягненні	 Централь-
ним	банком	цільового	значення	 інфляції	 (таргету).	У	
презентації	 було	 наведено	 приклади	 досвіду	 пере-
ходу	 провідних	 країн	 до	 режиму	 інфляційного	 тар-
гетування.	 Саме	 в	 рамках	 цього	 режиму	 з	 початку	
2015	року	 прийнято	рішення	про	 відмову	 від	фіксо-
ваного	курсу	гривні,	що	досить	болюче	позначилося	
на	українській	економіці.	Дмитро	Сологуб	зауважив,	
що	для	досягнення	та	підтримки	цінової	стабільності	
Національний	банк	України	використовує	наявні	мо-
нетарні	інструменти,	ключовим	серед	яких	є	облікова	
ставка	Національного	банку.		Також	він	представив	та	
поетапно	 роз’яснив	 Стратегію	 монетарної	 політики	
на	2016-2020	роки,	якою	керується	Правління	Націо-
нального	 банку	 при	 проведенні	 грошово-кредитної	
політики.	

Варто	 зазначити,	 що	 значна	 частина	 інформації	
щоквартально	публікується	в	Інфляційному	звіті.	І	це,	
на	мою	думку,	створює	в	даному	режимі	ряд	суттєвих	
переваг,	 де	 головними	 є	 публічність	 та	 підзвітність	
діяльності,	 з	 яких	розвивається	прозорість	 та	довіра	
до	діяльності	Національного	банку	України.

  Руслана УСОВА, 
студентка 42 групи КЕФ 

В	 холодную	и	не	очень	приятную	погоду	 у	 нас	 в	
университете	 можно	 было	 согреться	 чашечкой	 чая	
или	кофе,	поскольку	17	октября	на	факультете	между-
народной	экономики	проходила	ярмарка.	На	ярмар-
ке	 одновременно	можно	 было	 побывать	 во	многих	
странах,	 начиная	 от	 солнечной	 Грузии	 и	 заканчивая	
родной	 Украиной.	 В	 мероприятии	 участвовали	 все	
группы	нашего	факультета.	

Студенты	 могли	 показать	 свои	 кулинарные	 спо-
собности,	приготовив	блюда,	как	у	лучших	шеф-пова-

ров	разных	стран.	Так,	вкуснейшие	вареники,	драни-
ки	и	блинчики	10	группы	напомнили	о	родном	доме.	
11	группа	со	своей	армянской	кухней	порадовала	нас	
вкусным	пловом.	Грузия	–	это	очень	вкусно,	особенно	
хачапури,	которые	готовила	13	 группа.	А	вкус	Фран-
ции	помогла	попробовать	13	группа	и	их	разноцвет-
ные	макаруны.	Америка	–	это	Coca-Cola	и	традицион-
ные	хот-доги,	что	и	представила	17	группа.	

Завлекали	 гостей	 ярмарки	 с	 помощью	 рекламы,	
используя	плакаты,	флажки,	тематическую	музыку	и	
даже	национальную	одежду	выбранных	стран.	На	яр-
марке	были	представлены	разные	виды	блюд:	заку-
ски,	основные	блюда	и	много	видов	десертов.	На	вто-
ром	этаже	посетителей	встречала	красивая	надпись	
«Добро	пожаловать	на	ярмарку!»,	которая	придавала	
нашему	празднику	особенный	шарм.	Веселая	музы-
ка,	 под	 которую	 все	 пели	 и	 танцевали,	 была	 очень	
кстати.	Благодаря	этому	царила	дружеская	атмосфе-
ра,	которая	может	быть	только	в	нашем	университете.	

Ярмарка	прошла	на	высоком	уровне.	Со	слов	про-
форга	факультета	и	главы	секторов,	студенты	справи-
лись	с	поставленной	задачей.	После	ярмарки	многие	
ушли	домой	в	 хорошем	настроением	и	морем	эмо-
ций.	 Национальная	 кухня	 наших	 студентов	 удивила	

не	только	внешним	видом,	но	и	вкусовыми	качества-
ми.	Эти	старания	не	прошли	даром.	Все	представлен-
ные	блюда	получили	справедливую	оценку.	И	совсем	
скоро,	на	студосени,	мы	узнаем	результаты.

Дина ХОМИЦКАЯ, 
студентка 15 группы ФМЭ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ЛІТНЯ ШКОЛА «INTERNATIONAL INVESTMENTS»

ВЕСТИ ИЗ ФРАНЦИИ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА В ПАРИЖЕ

ЧУДОВА ПОДОРОЖ ДО АКЕРМАНУ

ВІТАєМО ЮВІЛЯРІВ!

Ежегодно	среди	студентов	факультета	экономики	и	управления	предпринимательством	
проводится	интеллектуальная	игра	«Что?	Где?	Когда?».	И	этот	год	не	стал	исключением.	3	
октября	команды	имели	возможность	побороться	за	звание	самой	умной.	Игра	«ЧГК»	была	
очень	напряженной	и	интересной.	Интрига	продолжалась	до	самого	конца	турнира,	но	все-
таки	победитель	был	определен.		По	результатам	игры	1-е	место	заняла	команда	«Грибы»,	
2-е	–	команда	«КТБ»	и	3-е	–	команда	«Brighton».	

Поздравляем	победителей	и	всех	участников	интеллектуальной	игры!

Ирина ПУШИНА, 
студентка 25 группы ФЕУП

На	 базі	 Одеського	 національного	 еко-
номічного	університету	з	17	по	26	вересня	
проходила	спільна	українсько-німецька	Літ-
ня	школа	«International	Investments».	Робо-
чою	мовою	була	англійська.

У	 роботі	 Літньої	 школи	 брали	 участь	
студенти	 Університету	 ім.	 Отто-фон-Геріке	

(м.	 Магдебург,	 Німеччина),	 Харківського	
політехнічного	 інституту	 Національного	
технічного	університету	(ХПІ	НТУ),	Харківсь-
кого	 національного	 університету	 міського	
господарства	ім.	О.	М.	Бекетова	(ХНУМГ)	та	
Одеського	національного	економічного	уні-
верситету	(ОНЕУ).	

Запрошеними	 доповідачами	 були	 як	
німецькі,	так	 і	українські	викладачі,	а	саме	
–	Prof.	 Peter	Reichling,	Dr.	 Karin	 Schimpf,	Dr.	
Christoph	 Starke,	 доцент	 Олена	 Решетняк,	
доцент	 Ольга	 Дегтярьова.	 Студенти	 про-
слухали	 лекції	 на	 різні	 економічні	 теми,	
зокрема:	 «Ведення	 бізнесу	 в	 Німеччині	 та	
Україні»,	 «Бізнес-планування	 –	 Підприєм-
ництво»,	«Фінанси	для	бізнес-планування»	
та	ін.

Наприкінці	навчання	в	Літній	школі	сту-
денти	–	представники	різних	університетів-
учасників	 –	 захищали	 свої	 бізнес-проекти,	

об’єднавшись	у	спільні	групи.		Вони	прора-
ховували	 можливість	 втілення	 в	 життя	 со-
ціально	значущих	ідей	як	для	України,	так	і	

для	Німеччини.	Всі	учасники	після	успішно-
го	захисту	отримали	сертифікати.

Керівництво	 ОНЕУ	 організувало	 для	
наших	гостей	цікаві	екскурсії	до	Одеського	
морського	порту	та	заводу	«Одескабель».	

Поза	межами	 літньої	школи	 Prof.	 Peter	
Reichling,	Dr.	Karin	Schimpf	виступили	перед	
студентами	 ОНЕУ	 та	 розповіли	 про	 ринок	
цінних	 паперів	 у	 Німеччині	 та	 про	 мож-
ливість	 участі	 українських	 студентів	 у	 між-
народних	 програмах	 сумісно	 з	 Університе-
том	Магдебурга.

Відділ міжнародних зв’язків

В	последние	годы	в	мировом	экономическом	простран-
стве	сфера	туризма	привлекает	все	больший	интерес	со	сто-
роны	предпринимателей,	органов	власти,	сферы	образова-
ния	и	самих	путешественников.	В	преддверии	Всемирного	
дня	 туризма,	 который	 празднуется	 27	 сентября,	 француз-
ский	образовательный	центр	«Campus	France»	совместно	с	
Посольством	Франции	в	Украине	организовали	конферен-
цию	«День	образования	в	туризме,	культурного	наследия	и	
гастрономии»,	которая	состоялась	в	Париже	22-23	сентября	
2016	года.	Целью	мероприятия	было	объединить	препода-
вателей	из	одиннадцати	университетов	Украины,	предста-
вителей	 департаментов	 развития	 туризма	 Грузии,	 Казахс-
тана	 и	Франции,	 директоров	 туристических	 предприятий,	
а	 также	 выпускников	 международных	 образовательных	
программ	для	обсуждения	ряда	вопросов,	связанных	с	об-
меном	студентами	и	преподавателями.

Программа	ме-
роприятия	 была	
рассчитана	 на	 два	
дня.	 В	 первый	
день	участники	де-
легации	 посетили	
знаменитую	 кули-
нарную	 школу	 «Le	
Cordon	Bleu».	Были	
презентованы	 ос-
новные	 моменты	
системы	 обучения	

в	школе,	а	также	проведена	экскурсия	по	учебным	классам.	
Во	второй	день	участники	конференции	собрались	в	На-

циональном	институте	истории	искусств,	 где	обсуждались	
вопросы,	связанные	с	экономическими	реалиями	и	потреб-
ностью	в	образовательных	программах	по	туризму,	презен-
товались	 французские	 инновационные	 проекты	 в	 сотруд-
ничестве	 с	 региональным	 бизнесом.	 Участники	 делились	
успешным	 опытом	 уже	 существующих	 образовательных	

проектов	–	совместных	бакалаврских	и	магистерских	про-
грамм	по	гостиничному	и	ресторанному	делу.

	 В	 ходе	 конференции	 были	 заслушаны	 выступления	
Мишель	 Дюрье	 (заместитель	 директора	 по	 туризму,	 де-
партамент	 туристических	 предприятий,	 международной	

экономики	 и	 раз-
вития	 туризма	
Мини с т е р с т в а	
Европейских	 дел	
и	 международ-
ного	 развития),	
Георгия	 Брегадзе	
( руководитель	
д е п а р т амен т а	
развития	 Нацио-
нального	 агент-
ства	 по	 туризму	
при	министерстве	

экономики	Грузии),	Айнур	Султановой	(заместитель	дирек-
тора	управления	образования	Восточно-Казахстанской	об-
ласти),	 Карин	 Рувье	 (основательница	 агентства	 «Pourquoi	
pas?»,	 Молдова),	 Лоры	 Кастет	 (директор	 Института	 вина	
и	 виноградарства	Шампани	 им.	Жоржа	Шапаз),	 Бенедикт	
Менбур	 (директор	 образовательных	 программ	 агентства	

«Atout	 France»),	
Марии	 Гравари-
Барбасо	 (Ассо-
циация	 туризма,	
научной	 деятель-
ности	 и	 высшего	
образования ) ,	
Аннаиг	Шатен	(за-
меститель	 дирек-
тора	 по	 учебной	
работе,	 ответст-
венная	за	образо-

вательные	 программы	 Национального	 института	 культур-
ного	наследия),	Элен	Пино	(агентство	«Erasmus»),		Евгении	
Трофимовой	 (ректор	 московской	 Международной	 акаде-
мии	туризма),	Алмагюль	Канагатовой	(ректор	университета	
Алма,	Казахстан),	Владимира	Ермаченко	 (Харьковский	на-
циональный	 экономический	 университет	 им.	 С.	 Кузнеца),	
Фредерика	 Ламантия	 (Университет	 Люмьер	 Лион	 2),	 На-
талии	Мороз	(диссертантка	двойной	докторской	програм-
мы,	 координатор	 французско-украинской	 магистерской	
программы	ХНЭУ	–	Лион	2),	Линды	Баладзе	(руководитель	
отдела	маркетинга	отеля	Хилтон	Батуми,	выпускница	уни-
верситета	Страсбурга).

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 участие	 в	 таких	
мероприятиях	позволяет	приобрести	новые	возможности,	
расширить	 горизонты,	найти	новые	деловые	 связи	и	 кон-
такты.	Таким	образом,	кафедра	туристического	и	гостинич-
но-ресторанного	 дела	 активно	 работает	 в	 направлении	
повышения	своего	образовательного	потенциала	и	расши-
рении	количества	партнерских	соглашений	с	иностранны-
ми	учреждениями.

Екатерина ГАЛАСЮК, к.э.н., преподаватель кафедры 
туристического и гостинично-ресторанного дела

Профспілковим	 комітетом	 університету	 17	 вересня	 2016	
року	 була	 організована	 екскурсія	 вихідного	 дня	 до	 Білго-

род-Дністровської	 фор-
теці.	Можливістю	 взяти	
участь	в	екскурсії	скори-
сталися	 56	 працівників	
університету	 та	 члени	
їхніх	родин.
Акерманська	 фортеця	
сьогодні	–	це	згадка	про	
древні	 поселення	 на	
теренах	України.	Дивля-
чись	 на	 споруди,	 зали-

шені	з	давніх	часів,	уявляєш,	яке	велике	значення	в	свій	час	
мало	древнє	місто	Білгород-Дністровський.	Під	час	екскур-
сії	кожен	із	учасників	дозволив	собі	поринути	в	атмосферу	

минулого	та	сфотографувати	чудові	краєвиди	собі	на	згадку.
Не	 менш	 цікавим	 було	
й	 відвідування	 с.	Шабо	
та	 прогулянка	 по	 на-
бережній	 в	 Затоці.	 З	
прекрасним	 настроєм	
екскурсанти	 фотогра-
фувалися	 та	 купували	
сувеніри.	Щоб	учасники	
такої	 цікавої	 подорожі	
не	 відчували	 себе	 втомленими,	 завідувач	 кафедри	 стати-
стики,	професор	Анатолій	Захарович	Підгорний	декламував	
свої	прекрасні	вірші,	за	що	й	отримав	бурхливі	оплески	від-
почиваючих.
Особливо	 запам’ятався	 й	 спільний	 відпочинок	 у	 студент-

ському	 таборі	 «Еконо-
міст».	 Господар	 табору	
Віктор	 Петрович	 при-
гостив	 усіх	 смачним	
обідом.	 Бажаючі	 мали	
змогу	 покупатися	 в	
безкрайньо	 синьому	 й	
теплому	морі	та	позаго-
рати.
Ввечері,	 позитивно	 на-
лаштовані,	насичені	подихом	моря	і	сонячним	промінням,	
з	щирими	словами	подяки	за	гарну	організацію	відпочинку	
наші	подорожуючі	прибули	до	Одеси.

Учасники екскурсії

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!

 
01.07 Махінла Юрій Борисович, старший викладач кафедри ФІ та П  
02.07 Хотенчук Яна Адольфівна, викладач кафедри бухгалтерського 

обліку та аудиту 
10.07 Дідоренко Раїса Олександрівна, прибиральниця навчального 

корпусу № 2 
15.07 Балджи Марина Дмитрівна, завідувач кафедри Е та ПБ 
17.07 Галінська Аліція Степанівна, комендант гуртожитку № 1 
17.07 Гоцуляк Олександра Віталіївна, заступник начальника навчально-

методичного відділу 
24.07 Басько Юрій Іванович, сторож навчального корпусу № 4 
03.08 Рябініна Людмила Миколаївна, професор кафедри банківської 

справи 
07.08 Охмадетська Вероніка Іванівна, сторож навчального корпусу № 2 
15.08 Боцу Марія Миколаївна, сторож СТ «Економіст» 
25.08 Порпуліт Любов Володимирівна, провідний математик ІОЦ 
30.08 Каражия Едуард Андрійович, старший викладач кафедри Е та ПБ 
30.08 Шевчук Ніна Сергіївна, доцент кафедри ЕА 
31.08 Железко Олександра Михайлівна, доцент кафедри ЕТ та П 
01.09 Будакова Валентина Павлівна, методист вищої категорії ОЕФ 
11.09 Бакланова Олена Григорівна, доцент кафедри ЗЕТ та ЕП 
11.09 Потапов Олексій Григорович, провідний фахівець з питань 

цивільного захисту 
17.09 Касьян Тетяна Яківна, бібліотекар 2 категорії 
20.09 Левинський Сергій Васильович, доцент кафедри ММАЕ 
25.09 Бондаренко Вікторія Василівна, завідувач сектору ІОЦ 
28.09 Дзицюк Віктор Миколайович, сторож навчального корпусу № 5 
07.10 Васильянова Ганна Володимирівна, старший лаборант кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 
14.10 Філончик Євгенія Володимирівна, прибиральниця ДЗНВП 
26.10 Астахова Наталя Ігорівна, старший викладач кафедри ФМ та ФР 
29.10 Акимович Євген Олександрович, доцент кафедри ФІ та П 
29.10 Лєонова Тетяна Олександрівна, прибиральниця навчального 

корпусу № 6 
30.10 Семенова Валентина Григорівна, доцент кафедри ЕП 
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